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”We staan er niet meer alleen voor”
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Sinds de start van het unieke ‘Wageningse model’ in 2002
met één centraal Zorg Advies Team (ZAT) voor alle basisscholen in de gemeente, is het aantal spijbelaars met de
helft verminderd. En het aantal preventieve contacten is in
diezelfde tijd verviervoudigd.
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Kindermishandeling, de school een zorg
In Kader Primair 9 van vorig jaar stonden we stil bij de
rol van de school in het signaleren van kindermishandeling
en hoe te handelen bij vermoedens ervan. Wat kan een
school doen in de strijd tegen kindermishandeling? Twee
schoolleiders lichten hun aanpak toe.
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“Bij ons kijk je verder dan je eigen klas”

Ledenservice
AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Telefoon: 030-2361010, fax: 030-2361036
E-mail: info@avs.nl
www.avs.nl
Helpdesk
Voor adviezen over wet- en regelgeving en
de individuele rechtspositie
maandag
13.00 – 16.30h.
dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 16.30h.
telefoon:
030-2361010
Juridische dienstverlening
Stichting Support, telefoon: 030-2361010
Bestuur
Ton Duif (voorzitter), Yvonne Raaijmakers (penningmeester), Jan Morsink (secretaris)
Decentraal Georganiseerd Overleg
De AVS overlegt namens het Ambtenarencentrum.
Secretariaat: Sanne van Leeuwen, tel. 030-2361010
Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe),
Regio Oost (Gelderland en Overijssel) en
Regio Noord-Holland: Jos Kooij
Regio Utrecht, Regio Limburg, Brabant en
Zuid West (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland):
Candida van Verschuer
Lidmaatschap
Lidmaatschap per 1 augustus 2005 (tot 1 augustus 2006)
Persoonlijk deel: t 111
Managementdeel t 180 – t 265 afhankelijk
van het aantal leerlingen (1 x per school)
Postactief lid: t 93 (FPU, pensioen)
Aspirant lid: t 93 (max. 2 jaar, u bent
(nog) geen directeur)
Zie www.avs.nl voor alle prijzen voor het
schooljaar 2005–2006
De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen
is niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS.
Ook duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking
of goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende
organisatie, behoudens in het geval van AVS
Voordeelpartners.

Katholieke basisschool De Kinderhof in Amersfoort is een
voorbeeldschool op het gebied van (sociale) veiligheid.
Waaruit blijkt dat en wat kunnen andere scholen hiervan
opsteken, in een tijd waarin bijvoorbeeld bedreigingen door
ouders of het ontbreken van een calamiteitenplan geen
incidenten meer lijken te zijn?
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Mark Jager nieuwe directeur NSA
Mark Jager is op 1 januari 2006 gestart als nieuwe directeur
van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Hoe staat
de NSA ervoor, wat zijn de plannen en hoe kijkt Jager tegen
zijn functie aan?
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Foto omslag: Goed zicht op wat er
gebeurt in de klas en makkelijk
kunnen in- en uitlopen is belangrijk
op De Kinderhof in Amersfoort.
Foto: Winnie Lafeber
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Februari Cito-maand. En je kunt de klok er op gelijk zetten; het jaarlijkse
thema over deelname aan de Cito-toets staat op de persagenda. “Twintig procent van de leerlingen buitengesloten van de Cito-toets”, kopten sommige
kranten. Het beeld dat we opgedrongen krijgen is dat van arme achtergestelde leerlingen die in een achteraf lokaaltje met tekenopdrachtjes en blokkendozen worden bezig gehouden, terwijl de ‘echte’ studenten de Cito-toets
maken. Ja, dan is de publieke opinie en daarna ook de politiek snel in het
vellen van een oordeel. “Iedereen moet getoetst worden”, beweren politici
van CDA en PvdA. “Al hoeft dit dan niet persé de Cito-toets te zijn.” Een
troost voor hen: ook nu al worden alle kinderen getoetst die de basisschool
verlaten. Dit gebeurt vaak nog een keer als ze de brugklas instromen. En dat
hoeft ook nu niet persé de Cito-toets te zijn. Nog beter nieuws: we toetsen
wat af in de acht jaren dat leerlingen op de basisschool zitten. Methodetoetsen, leervorderingentoetsen, avi-toetsen, leestoetsen, toetsen uit het leerlingvolgsysteem en ga zo maar door. En leerlingen die geïndiceerd worden
voor het leerwegondersteunend onderwijs krijgen een zeer zorgvuldige
beoordeling en worden vaak door VMBO-instellingen nogmaals bekeken
(die daar overigens ook financieel voordeel bij hebben).
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Het probleem is dan ook niet dat we niet alle leerlingen toetsen, maar wat
er met de resultaten van die toetsen gebeurt door zowel Inspectie als sommige scholen voor VO. De Cito-toets is - anders dan het commerciële bedrijf
Cito graag doet voorkomen - niet ontworpen als kwaliteitsinstrument voor
de opbrengst van de school. Cito heeft er zelf alle belang bij de Cito-toets
verplicht voorgeschreven te krijgen. Rondom de toets is inmiddels een heel
commercieel circus ontstaan, tot en met cd-rom’s om thuis te oefenen als
speciale oefenstof. Maar daarmee wordt het doel van de toets, een objectieve
onderbouwing van het verwijzend advies van de basisschool, ondergraven.
En wie bepaalt eigenlijk het niveau van de Cito-toets? De oplossing van het
probleem ligt voor de hand. Laten we eindelijk eens spreken over leerstandaarden; dat wat een kind tenminste moet beheersen als het de basisschool
verlaat. Met behoud van de wettelijke verplichting dat elk kind recht heeft
op een eigen ononderbroken leerlijn en kan leren in eigen tempo en op
eigen niveau. Leerstandaarden houden daar rekening mee. En Cito? U maakt
uw eigen afweging maar. Als we op deze weg doorgaan, voorspel ik dat scholen in toenemende mate afstand gaan nemen van de Cito-toets en andere
wegen gaan zoeken. Daarmee schiet het Cito in eigen voet.

40 Good Governance, best practices
AVS en Van Beekveld & Terpstra organiseren
regiobijeenkomsten over governance
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Cito-toets verdeelt Nederland
De Tweede Kamer wil voor alle kinderen uit groep 8 een eindtoets verplicht stellen. Ook de minister
zegt te zijn geschrokken van het aantal leerlingen dat momenteel de eindtoets niet maakt en wil laten
onderzoeken hoe vaak dit voorkomt en waarom scholen hiertoe besluiten. De scholen die ervoor kiezen
niet alle leerlingen de Cito-toets te laten maken, vinden echter dat ze hiervoor een goede reden
hebben.

Ton Duif, voorzitter van de AVS: "De Citotoets is bedoeld als extra meetinstrument.
Het bepalen van welk type vervolgonderwijs
het meest geschikt is voor leerlingen wordt
gebaseerd op het schooladvies en eventueel een eindtoets. Voor een aantal kinderen
staat al vast dat praktijkonderwijs de meest
voor de hand liggende keuze is. Deze kinderen hebben enorm veel moeite met de Citotoets en de uitslag doet eigenlijk niet meer
ter zake. Waarom deze kinderen dan onnodig demotiveren?" Voorstanders van de huidige praktijk, waarin niet alle leerlingen de
toets maken, vinden dat het door iedereen
laten maken van de toets de tweedeling
onnodig accentueert. Tegenstanders, zowel
uit de politiek als vanuit de scholen, brengen daar tegenin dat juist het niet laten
meedoen van de kinderen stigmatiserend
zou werken.
Officieel wordt de Cito- of andere eindtoets
afgenomen om het schooladvies aan te vullen. In de dagelijkse schoolpraktijk wordt de
toets ook gebruikt voor andere doeleinden.

Zo hechten VO-scholen soms meer waarde
aan de toets dan aan het advies van de
basisschool. Dit advies is gebaseerd op het
jarenlang volgen van de betreffende leerling
- waarbij door de jaren heen meerdere toetsen zijn afgenomen - en op de kennis die de
leerkracht heeft over het kind en zijn of haar
thuissituatie. De toets wordt in de ogen van
de critici ten onrechte als een soort toelatingsexamen gebruikt.
Ook worden scholen door media, ouders en
maatschappij beoordeeld op de gemiddeld
behaalde score. Onterecht, vindt AVS-voorzitter Ton Duif: "De uitslag van de Cito-toets
zegt niets over de kwaliteit van een school.
Er zijn nu eenmaal scholen met meer en
scholen met minder dan gemiddeld intelligente leerlingen. Je kunt als school fantastisch werk afleveren, iedere leerling ontzettend veel bijgebracht hebben, en toch onder
het gemiddelde blijven. De toegevoegde
waarde van een school is het verschil tussen het begin- en eindresultaat. Maar dat
laat zich moeilijk in een toets meten."

De huidige discussie over de Cito-toets gaat
volgens de AVS voorbij aan twee achterliggende vragen. Ten eerste, willen we voor de
basisschool leerstandaarden vastleggen;
een minimum van wat leerlingen moeten
weten en kunnen als ze de basisschool verlaten? En ten tweede, zou het zo kunnen zijn
dat veel leerlingen waarvan nu op schoolniveau besloten wordt dat ze niet meedoen
aan de toets, eerder extra ondersteuning
hadden moeten krijgen, maar dat hiervoor
de middelen ontbraken? Om hierin inzicht te
krijgen, gaat de AVS onderzoeken wat de
leden vinden van de Cito- of andere eindtoets. Tegelijkertijd heeft de AVS aan de
Onderwijsinspectie aangegeven graag
betrokken te zijn bij het onderzoek dat de
Inspectie in opdracht van minister Van der
Hoeven gaat uitvoeren.
Lees meer over de Cito-discussie op
www.avs.nl > Nieuws & Agenda > AVS
in de media. <

AVS-congres, 27 april 2006
Nieuwegeins Business Center
et onder meer een openingstoespraak door
minister Van der Hoeven, workshops, plenaire
sprekers (Tom van ’t Hek, Mavis Carrilho,
Peter Delahay e.a.), informatiemarkt & AVS-Plein en
een politiek debat met de vaste kamercommissie
Onderwijs over maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

M

Voor elkaar
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Kijk voor het volledige programma en inschrijven op
www.avs.nl of raadpleeg de congresfolder.
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Bestuursbureaus komen miljoenen te kort
Uit het onderzoek ‘Management en bestuur, onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse
managementbureaus in het primair onderwijs' blijkt dat bovenschoolse managementbureaus jaarlijks
zo’n honderd miljoen euro te kort komen op hun begroting. Dit bedrag zou nog hoger worden met de
invoering van de lumpsum.
De resultaten van het onderzoek, dat werd
uitgevoerd in opdracht van besturenorganisatie VOS/ABB, werden op 14 februari uitgereikt aan minister Van der Hoeven. Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte
om inzicht te krijgen in het management en
bestuur bij bovenschoolse bestuursbureaus
(hoeveelheid, bemensing, uitgavenpatroon),
nu door de invoering van de lumpsum voor
schoolbesturen de vrijheden groter worden
en de verantwoordelijkheden toenemen.
Binnen het primair onderwijs, zo bleek uit
het rapport, wordt slechts 3.8 procent uitgegeven aan de kosten van de bovenschoolse
bestuursbureaus. Ook geeft het rapport aan
dat er een gat zit van 80 a 100 miljoen tussen de voor dat doel beschikbare middelen
en de werkelijk kosten.

De minister nam het onderzoeksrapport met
grote belangstelling in ontvangst op de dag
dat de Tweede Kamer zich ging bezighouden
met de overheadkosten binnen het onderwijs. D66 is van mening dat deze wellicht
gemaximeerd zouden moeten worden tot
20 procent van de totale kosten. Van der
Hoeven gaf aan zeer serieus te willen gaan
kijken naar deze kostenontwikkeling, maar
benadrukte tegelijkertijd dat de extra impuls
van 450 miljoen die zij recent heeft geïnvesteerd in het primair onderwijs, voldoende
zou moeten zijn om deze kosten te dekken.
Ook is de minister benieuwd naar het waardeoordeel over deze managementlaag door
schooldirecteuren en de leerkrachten.
De gemiddeld gehanteerde salarisschalen
binnen het bovenschools management

(schaal 12-14) vond Van der Hoeven niet op
voorhand logisch. Deze zullen niet naar boven
worden bijgesteld. Wel vindt de minister dat
excellent presterenden binnen het primair
onderwijs meer zouden moeten kunnen verdienen. Op de stelling dat zij daar als werkgever tijdens de CAO-onderhandelingen erg
veel invloed op kan uitoefenen, reageerde de
minister met de opmerking dat het veld dat
zelf moet kunnen doen. Kennelijk is het haar
ontgaan dat zij bij CAO-onderhandelingen zelf
de formele werkgever op dit gebied is. Of
bedoelde zij soms dat het tijd zou worden dat
we dat zelf gaan regelen. In het laatste geval,
sluit de AVS zich daar graag bij aan.
Kijk voor meer informatie en het downloaden
van het complete rapport op: www.vosabb.nl <
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Kinderopvang nog eerder last dan lust
Dat kinderopvang erg leeft onder schoolleiders, bleek uit de grote belangstelling voor de door
de AVS georganiseerde conferentie ‘Kinderopvang regelen: een lust of een last?’ op donderdag
16 februari in Driebergen.

Meer dan 100 directeuren luisterden naar
de inleiding van AVS voorzitter Ton Duif,
waarna er gelegenheid was voor discussie.
Duidelijk werd dat de politiek aan zet is
om heldere kaders te scheppen waarbinnen
de nieuwe wet gestalte moet krijgen.
Na de plenaire opening volgden de deelnemers workshops over de organisatorische
kant van de opvang of liet men zich informeren over good practices.

De dag eindigde met een stellingenspel.
Marja Valkestijn (hoofd Expertisecentrum
Brede School bij NIZW Jeugd) en Gerda
Leeuw (beleidsadviseur AVS) poneerden
een stelling en de deelnemers konden met
behulp van een rode of groene kaart aangeven of ze voor of tegen waren. Bij de laatste
stelling: ‘Kinderopvang, een lust of een
last?’ kozen veel schoolleiders toch nog
voor ‘last’. Vooral omdat ze het gevoel
hebben dat hen iets opgelegd wordt.

Andere geluiden waren, dat nu de wet eenmaal doorgevoerd is, men er het beste van
moet maken. Met goede randvoorwaarden
biedt verplichte voor- en naschoolse opvang
zeker ook kansen.
Speciaal voor deze conferentie heeft de
AVS een behoeftepeiling en een checklist
ontwikkeld. U vindt ze op www.avs.nl >
Werkgeverszaken > Onderwijs & Leerlingenzorg > Opvang.
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Naar een sluitend systeem voor zorgleerlingen
Op 2 februari werd in de Tweede Kamer de vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs
besproken. Het is de bedoeling dat de nieuwe zorgstructuren vanaf ongeveer 2010 breed realiseerbaar zijn.
Het invoeringstraject is dan afgesloten.
De knelpunten van de huidige zorgstructuren komen neer op een inefficiënte organisatie van de zorgplichten en een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.
Ouders/aanmelders krijgen te maken met
een woud aan regels en er is sprake van een
slechte afstemming tussen de indicatiesystemen voor verwijzing, plaatsing, etcetera
van zorgleerlingen. Bovendien is de overgang van PO naar VO lastig voor zorgleerlingen en veroorzaakt het toelatingsbeleid
van scholen problemen bij de plaatsing na
indicatie.
Uitgangspunten voor vernieuwing van de
zorgstructuren zijn:
• De ouders melden hun kind aan bij de
school van hun voorkeur;
• De school heeft vervolgens de plicht om
een passend onderwijsaanbod te bieden;
• Is dit binnen het schoolbestuur niet
mogelijk, dan moet een onderwijszorgarrangement de vervolgschool
aanwijzen;

• Bij verschil in opvatting over de plaatsing
is er een geschillenregeling;
• Ouders worden door
onderwijsconsulenten in regionale
steunpunten geholpen bij het beoordelen
van onderwijszorgarrangementen;
• Er is een indicatiesystematiek voor alle
leerlingen;
• Bij inschrijving van een zorgleerling op
de school ontvangt deze school een
hogere bekostiging.
In de komende maanden worden deze hoofdlijnen verder uitgewerkt. Er zijn nu nog veel
vragen. Van belang is dat deze uitwerking
zoveel mogelijk van onderop tot stand komt.

Tijdspad
Vanaf nu tot juni 2006 wordt een 'veldlijn'
ingericht bestaande uit vertegenwoordigers
van diverse onderwijsorganisaties, met als
taak het informeren en polsen van(uit) het
onderwijsveld/de scholen. Ook de AVS is
hierbij betrokken. OCW en alle onderwijsen ouderorganisaties werken vervolgens
aan een kader voor de zorgplicht. In het

schooljaar 2006/2007 zal wetgeving worden ontwikkeld en starten de pilots. In
2008/2009 mogen de scholen starten met
de invoering en mogen ze uittreden uit het
huidige systeem (opting-out). Het toezichtkader van de Inspectie loopt parallel aan dit
traject.

Simulatiespel
Deze ontwikkelingen stellen weer een nieuwe taak aan de schoolleiders. Al ligt het traject nog in de toekomst, een blik naar iedere unieke schoolsituatie is op korte termijn
noodzakelijk om voor elk kind passend
onderwijs te kunnen bieden. De AVS heeft
daarom het spel (simulatietool) 'Kind op de
Gang!' ontwikkeld, dat aansluit bij de herijking van de zorgstructuren. Doel van het
spel is de bewustwording van bekwaamheden, de positionering van de school met
het oog op de zorgplicht en een aanzet te
maken voor beleidsontwikkeling rond adaptief onderwijs. Tijdens het AVS congres op
27 april aanstaande zal 'Kind op de gang!'
gepresenteerd worden. <
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AVS zorgt voor computers op scholen in Sri Lanka
In januari 2005 startte de AVS een actie voor het onderwijs in de door de Tsunami getroffen gebieden.
Naast toezeggingen voor meubilair en schoolspullen, ontvingen we ook geld op de speciale actierekening.

Toen bleek dat Unicef – dat voorafgaand
aan onze oproep aan de leden had gemeld
onze actie van harte te ondersteunen – toch
niet gecharmeerd was van ons initiatief, was
het zaak een andere passende bestemming
te vinden voor het meubilair en de school-
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spullen. Deze konden uiteindelijk aan
scholen in onder andere Roemenië worden
geschonken. Met het beschikbare geldbedrag van de actierekening kon de AVS
gelukkig toch nog iets doen voor de scholen
in het Tsunami-gebied. Z@ppelin, het

publieke kindernet, zorgde voor de bouw
van enkele scholen in Sri Lanka. De AVS
financierde de computers in de scholen,
waardoor kinderen in Sri Lanka met de hulp
van AVS leden kunnen werken aan hun
toekomst.
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Pabo-studenten lopen warm voor directeursfunctie
Directievacatures in het primair onderwijs zijn steeds moeilijker in te vullen. Tussen nu en 2009 stroomt
ongeveer 40 procent van de huidige schooldirecteuren uit. Onlangs startte hogeschool Driestar educatief
in Gouda een proefproject om pabo-studenten te interesseren voor een leidinggevende functie op school.
De functie van schooldirecteur lijkt niet populair meer. Velen deinzen terug voor de
talloze taken en ingewikkelde onderwerpen
die tegenwoordig op het bordje van de
directeur liggen. Directeuren zijn managers
geworden, die met het lesgeven aan kinderen vaak weinig van doen hebben. Steeds
meer directievacatures worden dan ook op
andere manieren ingevuld: door de directeur van een collega-school of door het
werken met een clusterdirecteur en locatieleiders.
Hogeschool Driestar educatief geeft geïnte-

resseerde pabo-studenten nu de kans zich
te bekwamen als toekomstig schooldirecteur. De minor (specialisatie) ‘Leiderschap
in het onderwijs’ in de pabo-opleiding leidt
niet per definitie op tot schoolleider. Wel
wordt geprobeerd talent op het spoor te
komen, door studenten te laten ontdekken
of ze geschikt zijn voor een leidinggevende
functie. Elke student heeft een stageschool
waar hij of zij in de keuken van het leidinggeven mag kijken. Omdat een directeur
tegenwoordig met talloze wettelijke regelingen te maken heeft, worden de studenten

daarin ook ondergedompeld. De studenten
moeten zich behoorlijk inlezen in zaken
als Arbo-beleid, WSNS, onderwijs aan
zorgkinderen en de Wet primair onderwijs.
Ook worden ze getraind in het voeren van
gesprekken met collega’s, ouders, bestuur
en Inspectie.
De belangstelling voor het proefproject is
tegen de verwachting in erg groot. Mede
vanwege de brede doelgroep krijgt het
project subsidie van het Sectorbestuur
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). <
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AVS Voordeel: nieuwe overeenkomst met Elsevier
De AVS heeft een AVS Voordeel contract afgesloten met Elsevier. AVS leden krijgen tien procent korting
op de kennisbanken primair onderwijs van Elsevier. Op deze websites vindt u antwoorden op vragen over
integraal personeelsbeleid, de leerplichtwet, nieuwbouw, een sociaal veilig schoolklimaat of een gezond
financieel beleid.
Schoolleiders en bovenschools managers
kunnen praktijkgerichte informatie vinden
in vijf kennisbanken: personeelszaken, wet
op het primair onderwijs en andere onderwijswetten, onderwijshuisvesting, klachtenbehandeling en financieel management.
Bij veel onderwerpen in de kennisbanken
vindt u praktijkvoorbeelden, modellen en
formulieren. De sites zijn actueel en hebben
een zoekfunctie. U kunt zelf uw abonnement
samenstellen en kiezen voor alle, of juist
specifieke kennisbanken.

De kennisbanken kunnen handig zijn als u
altijd diverse informatiebronnen raadpleegt
wanneer u informatie over een bepaald
onderwerp zoekt. In de kennisbanken vindt
u zowel officiële informatie als praktische
tools. Met een persoonlijke inlogcode heeft
u toegang vanaf iedere computer. Het is ook
mogelijk persoonlijke aantekeningen en
instructies van uw organisatie aan een
onderwerp toe te voegen, zodat u alle informatie op één plek heeft (een paperclipicoon geeft deze annotatiefunctie aan).

Maak kennis met de kennisbanken op
www.pleinprimaironderwijs.nl.
Pas na een aantal keren wordt u gevraagd
in te loggen. Direct bestellen kan via
www.primaironderwijs.nu.
Meer informatie over de kennisbanken van
Elsevier leest u in de bijgevoegde folder.
Of surf – ook voor de andere AVS Voordeelpartners – naar de speciale AVS Voordeelpagina op www.avs.nl > Vereniging.
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Meer mogelijkheden met de nieuwe Wet Schooltijden
De AVS heeft veel reacties gekregen op het actueelbericht in Kader Primair 5 over de Wet Schooltijden.
Leden vroegen zich af waarom de AVS blij is met een wet die de scholen de eerste jaren geld gaat kosten.
En waarvoor bovendien geen overgangsregeling is afgesproken en geen extra geld wordt uitgetrokken.
Begrijpelijke reacties, maar ze gaan voorbij aan
de kansen die de nieuwe wet biedt, namelijk:
• De vrijheid om de lestijd in onder- en
bovenbouw gelijk te trekken;
• De mogelijkheid om naast de erkende
feestdagen nog zeven vrijdagen vrij te geven;
• De mogelijkheid om lesdagen van meer dan
5,5 uur in te voeren;
• De kans om het probleem van de compensatieuren voor het personeel voor een groot deel
op te lossen;
• De gehandhaafde mogelijkheid voor groep 1
en 2 om alle vrijdagen vrij te geven.
Om de lestijden in onder- en bovenbouw gelijk te
trekken, is een overgangstermijn nodig waarin

de onderbouw al meer uren les krijgt en de
bovenbouw nog volgens de oude regeling 1000
uur les krijgt. De AVS heeft één van de mogelijkheden voor u in een schema gezet. In dit voorbeeld duurt het vier jaar voordat de lestijd in
onder- en bovenbouw gelijk is getrokken.
Het ministerie van OCW geeft in een schema aan
hoe u in zeven jaar de lestijd in onder- en bovenbouw gelijk kunt trekken.
In beide gevallen kost het u 960 uur extra aan
te geven lesuren, verspreid over respectievelijk
vier of zeven jaar. Op jaarbasis betekent dat
maximaal 240 uur extra lestijd (46 fre’s =
ca. t 12.500,–). Mogelijk is daar binnen de formatie ruimte voor te vinden, anders biedt lumpsum

u de kans daar zelf keuzes in te maken.
De AVS beseft dat de situatie voor elke school
anders is en dat één schema niet voldoende is
om de eigen situatie te berekenen. Daarom hebben we een rekenmodel ontwikkeld, waarin u
uit kunt gaan van uw eigen situatie. Het model
rekent de consequenties van de gegevens en
de gemaakte keuzes voor u door.
U vindt het rekenmodel op www.avs.nl > Werkgeverszaken > Onderwijs & Leerlingenzorg >
Schooltijden.
De Wet Schooltijden zal binnenkort in het
Staatsblad gepubliceerd worden, zodat scholen
voor het schooljaar 2006-2007 hun rooster kunnen aanpassen aan de nieuwe bepalingen. <

Rekenvoorbeeld AVS, afbouw in vier jaar
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Rekenvoorbeeld ministerie OCW, afbouw in 7 jaar
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Lerarenopleidingen verantwoordelijk voor kwaliteit
De Kamer ziet de lerarenopleidingen als primair verantwoordelijken voor het opleiden en de kwaliteit van de
opleidingen. Wel moeten basisscholen meer betrokken worden bij de totstandkoming van de Beleidsagenda
lerarenopleidingen.
Dit en meer werd op 25 januari besproken
tijdens het Algemeen Overleg over de lerarenopleidingen tussen de leden van de
Vaste Kamercommissie OCW en minister
van der Hoeven. Aan de orde kwamen de
Beleidsagenda lerarenopleidingen, het
advies 'Leraren opleiden in de school' van
de Onderwijsraad en het probleem rekenvaardigheid bij eerstejaars pabo-studenten.
Kamer en minister onderschrijven de kritiek
van de Onderwijsraad dat de kenniscompetentie (vakinhoudelijke kennis) in de opleidingen te gering is in vergelijking met de
pedagogische vaardigheden. Om de balans
te verbeteren wordt gedacht aan een

kenniscompetentie van 50 procent. Dit
onderwerp wordt toegevoegd aan de
Beleidsagenda.
Onduidelijk is nog wie de verantwoordelijkheid op zich moet nemen om de eindtermen
te bepalen voor zowel kenniscompetentie
als pedagogische competentie. Van der
Hoeven vindt dat de opleidingen/sector zelf
afspraken moeten maken over de standaardisatie. Het moet dan in ieder geval gaan
om een toets voor rekenen, spelling en
grammatica. De opleidingen moeten de
eisen vertalen in opleidingsgerelateerde
eindtermen. Het onderwijs zou betrokken

moeten worden bij de uniforme eisen van
de toetsen.
Verder is men het erover eens dat er randvoorwaarden moeten komen voor opleiden
in de school. De minister wijst hiervoor
heel duidelijk de lerarenopleidingen aan
voor de eindverantwoordelijkheid. Deze
verantwoordelijkheid mag volgens haar
niet bij de scholen liggen. Pas vanaf
schooljaar 2008/2009 zullen structureel
middelen beschikbaar komen voor opleidingsscholen. <
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GO- en vakbondsfaciliteiten vrijgesteld van BTW
Dat de belastingdienst ook met veel belangstelling naar het onderwijs kijkt, blijkt uit de perikelen rond de
BTW-heffing over GO- (Georganiseerd Overleg) en vakbondsfaciliteiten. Het ministerie van Financiën heeft
inmiddels de toezegging gedaan de afspraken over BTW-vrijstelling voor GO en vakbondswerkzaamheden
te zullen meenemen in een beleidsbesluit, waarin deze afspraken worden vastgelegd.

De brief die OCW hierover aan de vakorganisaties schreef, eindigt dan ook met de zin:
“Daarmee zal iedere mogelijke twijfel over
BTW-vrijstelling voor GO- en vakbondswerkzaamheden van onderwijspersoneel kunnen
worden weggenomen.”
In december 2004 – na veel onduidelijkheid
en geharrewar – schreef het ministerie van
OCW een brief aan de onderwijsorganisaties
met een niet mis te verstane mededeling:
“Als de kostenvergoeding voor vervanging

(die de school van de vakorganisatie ontvangt) door de school daadwerkelijk wordt
ingezet voor vervanging van het personeelslid dat verlof heeft voor GO- en vakbondswerkzaamheden, is BTW-heffing niet aan de
orde.” Deze brief werd met instemming van
het ministerie van Financiën geschreven.
Najaar 2005 ontstond opnieuw onrust, toen
bleek dat sommige belastinginspecteurs
kennelijk niet op de hoogte waren van de
inhoud van de brief. Sterker nog, scholen

werden geconfronteerd met naheffingen en
er kwam zelfs een gerechtelijke uitspraak
die geen rekening hield met de inhoud van
de brief van OCW.
Daarop trok de AVS, samen met de andere
vakorganisaties, opnieuw aan de bel. Dat
heeft geleid tot de genoemde toezegging
van het ministerie van Financiën. Daarmee
is de onzekerheid over BTW-vrijstelling
voor GO- en vakbondswerkzaamheden van
onderwijspersoneel weggenomen. <
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Zorgstructuren in en om de school
en het AVS congres

Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006

advertentie

Nieuwegeins Business Center
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Het thema van deze Kader Primair is Zorgstructuren in en om de school. Voor veel
schoolleiders is het een dagelijks terugkerende vraag hoe in te spelen op de maatschappelijke wens of eis om leerlingenzorg
op een hoger plan te krijgen. Moeten we
samenwerken met andere organisaties?
Hoe doen we dat? Hoe richten we onze
schoolorganisatie in om dit zo goed mogelijk te doen? Enzovoorts. In dit nummer
gaan we op een aantal vragen en voorbeelden verder in. Ook laat de AVS van zich
horen op het gebied van onderwijs en leerlingenzorg. Maar er is nog veel meer te zeggen over dit onderwerp. Veel komt dan ook
terug op het AVS congres 'Voor Elkaar', op
donderdag 27 april 2006. En het congres
gaat verder. Diverse workshops belichten
ieder een aspect van de maatschappelijke
betrokkenheid van scholen én de vraag wat
dat voor leerlingen, team, schoolleiders of
de regelgeving betekent. Ook zijn er vier
plenaire sessies, geleid door mensen die

hun sporen hebben verdiend op het gebied
van leiding geven, cultuurveranderingen
doorvoeren en het coachen van mensen.
Ten slotte staat er een debat op het programma met de onderwijswoordvoerders
van de politieke partijen. Naast een inhoudelijk interessant programma biedt het AVS
congres natuurlijk ook genoeg ruimte om
collega's te ontmoeten en uw netwerk uit te
breiden. Dit kan tijdens het diner na afloop,
waar u zich voor kunt aanmelden, maar
natuurlijk ook op het AVS-plein. Hier kunt
u kennismaken met de activiteiten van de
AVS, zoals de Helpdesk en de School for
Leadership (opleidingen en trainingen)
en vragen stellen aan een van onze AVS
adviseurs. Maar u kunt er ook gewoon
uw lunch eten of een drankje drinken.
U kunt zich inschrijven voor het congres
via het formulier in de congresfolder of
via www.avs.nl > Nieuws & Agenda >
Congresagenda <

> Illustratie Jos Collignon
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“Begint

eer ge bezint”

> Op weg naar een Brede School
Het initiatief voor een Brede School in Tilburg West leidde in 2002 tot de oprichting
van Stichting Brede Wijkschool Tilburg West. Welke taken en verantwoordelijkheden
brengt een Brede School in de praktijk met zich mee voor de schoolleider?

Foto BWS

Peter Verheyen, directeur van basisschool St. Hubertus, legt uit dat het doel van de werkgroep die enkele
jaren geleden het initiatief nam voor de Stichting
Brede Wijkschool Tilburg West (BWS), voortkwam uit
de landelijke trend. In de werkgroep waren instellingen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn vertegenwoordigd. “Het doel was om zoveel mogelijk
krachten te bundelen, om een zo optimaal mogelijk
rendement te bereiken en zoveel mogelijk kinderen
in de wijk Tilburg West goede onderwijskansen te
bieden.”

Samenwerkingspartners
Niet alle partners binnen het samenwerkingsverband
kennen dezelfde mate van betrokkenheid. Sommige
zijn direct betrokken, anderen opereren meer op
afstand. In het algemeen bestuur van de BWS zitten
onder andere de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg (namens de vier scholen) samen met Kinderstad
(peuterspeelzalen), thuiszorg, bureau Jeugdzorg en
het sociaal cultureel werk. Of instellingen wel of niet
direct betrokken zijn bij de BWS hangt af van een
aantal factoren. Directeur Truus van Hoof van basisschool Jeanne d’Arc: “Het heeft te maken met hoe
relevant hun inbreng is en vaak geven ook financiële
redenen de doorslag. Instellingen moeten bepaalde
beloften wel waar kunnen maken. Zo is de GGD
onlangs uit het algemeen bestuur gestapt en ook de
bibliotheek is een goed voorbeeld van een partner op
afstand. Het samenwerkingsverband bestaat dus uit
een soort harde kern en een periferie met partijen
die wat minder direct betrokken zijn bij de stichting,
maar wel met ons samenwerken.”

Betalen is bepalen

Bij schoolloopbaanbegeleiding (huiswerkbegeleiding)
speelt de leerkracht een belangrijke rol.
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Geen lid van het algemeen bestuur van de BWS, maar
wel aanwezig bij vergaderingen is de gemeente. “De
rol van de gemeente is adviserend en controlerend als
het gaat om begrotingen. In die zin zijn ze ook wel
sturend. Wie betaalt, bepaalt”, verduidelijkt directeur
Hans Timmermans van basisschool Thomas More.
Verheyen illustreert: “De BWS maakt een activiteiten-

Signaleren
Binnen de BWS is voor de participerende scholen een
taak weggelegd in het aangeven van de behoeften die
er leven en het mede ontwikkelen van beleid daarop.
Directeur Van Hoof: “Wij signaleren en communiceren onze bevindingen naar de betreffende specialisten binnen het samenwerkingsverband.” Een van die
specialisten is Ine Frieling, VVE-coördinator op basisschool Thomas More. “VVE is een belangrijke activiteit binnen de BWS. De roep om voor- en vroegschoolse educatie kwam voort uit ervaringen van de school
zelf. Andere activiteiten, zoals die op sportgebied,
zijn ontstaan uit de behoeftepeiling onder de ouders
die in 2004 plaatsvond. Dat sluiten we dan kort met
Sportbedrijf Tilburg, die daar concreet iets mee doet.
We moeten elkaars expertise benutten.” Over deze
taakverdeling zegt Van Hoof aanvullend dat het
bestuur van de BWS signaleert en dat de BS-coördinator de betreffende partijen erbij betrekt. “Om de taak
van de schoolleider af te bakenen.”

Foto BWS

plan met daaraan gekoppeld een begroting. Dan is
het wikken en wegen welke activiteiten we kiezen
om binnen de begroting te blijven. De begroting gaat
vervolgens naar de gemeente en die keurt het goed of
af. In geval van goedkeuring beginnen we concreet
met het organiseren van bijvoorbeeld sportactiviteiten, taalcursussen voor ouders, schoolloopbaanbegeleiding, etcetera.”
Theo Matheeuwsen, Brede School coördinator in Tilburg, stelt dat de gemeente ook een rol speelt bij
het bepalen van de hoofdlijnen voor de BWS.
“De gemeente geeft de kernkwaliteiten aan voor de
toekomst. Niet alleen voor de BWS maar voor alle
Brede Scholen van Tilburg in het algemeen. Er is echter geen sprake van een strakke regie. Scholen zijn
vrij om zelf hun activiteiten in te vullen. De beschikbare middelen geven de grenzen aan waarbinnen
deze activiteiten zich af kunnen spelen.” De BWS
vreest dan ook voor de aangekondigde bezuinigingen
op de GOA-gelden (Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid).
Momenteel verkeert de BWS in de fase dat elke
activiteit nog vanuit een werkgroep vorm krijgt.
De aansturing van activiteiten vindt plaats onder
de vlag van de BWS.

Sommige naschoolse activiteiten, zoals kennismaken met
sport, komen voort uit de behoeftepeiling onder ouders.

Welke positie heeft de school eigenlijk precies in het
samenwerkingsverband? Verheyen geeft aan dat de
discussie in het begin vaak inhield of het onderwijs
– als verbindend element – de zwaarste poot moest
hebben binnen de BWS. “Het is niet de bedoeling dat
we activiteiten bij andere partners weghalen, maar
we willen samen meer bereiken.” Van Hoof: “We
zoeken samen naar de juiste balans en wie waarin
de belangrijkste rol vervult. Zo ontstaat vanzelf een
natuurlijke verdeling op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wel moeten we uitkijken dat de randvoorwaarden voor een Brede School
de onderwijstaken niet te veel beïnvloeden. De
schoolleider moet ervoor waken dat de uitvoering
van zijn of haar oorspronkelijke takenpakket niet
in gevaar komt. Maar meestal is er synergie.”

Draagvlak creëren
“Een van de belangrijkste taken van de schoolleider
is het team up-to-date houden over de ontwikkelingen op Brede School terrein,” aldus directeur Verheyen. “Als het gaat om het selecteren van kinderen die
in aanmerking komen voor bijvoorbeeld naschoolse
activiteiten op het gebied van beweging, is de leerkracht dé aangewezen persoon die daarvoor de
ouders benadert. Ook bij schoolloopbaanbegeleiding >

Stichting Brede Wijkschool Tilburg West (BWS) is een samenwerkingsverband van vier basisscholen, peuterspeelzalen
(Kinderstad), gemeente Tilburg, Thebe Jeugdgezondheidszorg, IMW (Instuut voor Maatschappelijk Welzijn) en welzijnsorganisatie
De Twern (consultatiebureau en wijkcentra). De participerende basisscholen zijn Thomas More (directeur Hans Timmermans),
St. Hubertus (directeur Peter Verheyen), Jeanne d’Arc (directeur Truus van Hoof) en de Kiehoorn. BWS krijgt ondersteuning van de
Schoolbegeleidingsdienst Midden Brabant, die hiertoe door de gemeente Tilburg in staat wordt gesteld. BWS wil samenwerking,
samenhang en afstemming brengen in het activiteitenaanbod van de (autonome) instellingen voor onderwijs, welzijn en zorg. Doel
is om met een geïntegreerd aanbod onderwijsachterstanden te verminderen, het welbevinden van kinderen te vergroten en hun
positie in de samenleving te versterken. De activiteiten van BWS concentreren zich op Voor- en Vroegschoolse Educatie, taalbeleid,
zorg en emotionele ontwikkeling, jeugdhulpverlening en schoolloopbaanbegeleiding voor 10 tot 12 jarigen. Tilburg West is een
multiculturele wijk met relatief veel bewoners in de lagere inkomensgroepen. <
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Foto BWS

In het wijkfestival 3 West – met presentaties op het gebied van
sport, zang en dans – worden ook BWS activiteiten opgenomen.

Vervolg van pagina 11
speelt de leerkracht een belangrijke rol. Daarom
moet het team goed geïnstrueerd worden. Aanvankelijk was het soms zo dat leerkrachten pas bijgepraat
werden over de plannen van de BWS op het moment
dat zij in beeld kwamen. Maar het team moet al veel
eerder geïnformeerd worden, anders wordt het voor
hen één groot, ondoorzichtig veld van hulpverlening.
Dat doen we bijvoorbeeld tijdens studiedagen.”

Géén voorwaarde
Directeur Van Hoof zou één locatie voor de BWS ideaal vinden. “Eén centrum waar je voor alles terecht
kunt, erg praktisch.” Tegelijkertijd geeft ze aan dat
het géén absolute voorwaarde is om iedereen zijn of
haar werk te kunnen laten doen. “Veel partners verrichten hun werk in de school. De ruimte die daar
geboden wordt, is wél belangrijk om dingen waar
te maken. Verheyen vindt dat één multifunctionele
ruimte in Tilburg West niet reëel is, omdat de wijk
te groot is. “Maar ook zonder gemeenschappelijk
gebouw is het mogelijk een gezamenlijk aanbod te
hebben”, zegt VVE-coördinator Frieling nog eens met
nadruk. “De GGD komt bijvoorbeeld naar de school
toe, daar zijn speciale ruimten voor ingericht. Dat
geldt ook voor taallessen en oudercursussen.”

Niet zaligmakend
Verheyen vindt het principe van de Brede School
een manier om onderwijskansen te optimaliseren.
“Maar deze manier is niet perse zaligmakend. Vooral
in een uitgestrekt gebied als Tilburg West ontstaat
een logge manier van werken, wat soms problematisch is. Van Hoof valt bij: “De samenwerking met
andere partners is een succesfactor, maar de structuur van de wijk is bepalend voor het welslagen van
de concrete uitvoering.”

Welke valkuilen en leermomenten kunnen de inmiddels Brede School deskundigen nog meer onderscheiden? “Vermijd een te lang aanlooptraject”, tipt Verheyen. “In ons geval duurde het door allerlei beleidsmatig
geneuzel erg lang voordat de BS-coördinator met de
concrete uitwerking kon beginnen. Niet alleen plannen maken dus en vooral niet te lang blijven hangen
in vormkwesties. De behoeftepeiling onder de ouders
was eigenlijk een keerpunt en betekende het einde
van de opstartfase; met de resultaten daarvan voor
ogen gingen we aan de gang. De studiedagen met en
voor het team zijn daarbij erg belangrijk. Hierdoor
krijgt de BWS een gezicht en gaat het pas echt leven.
Dat stimuleert tot concrete actie.” Frieling wijst erop
dat tijdens het maken van al die plannen toch ook al
veel gebeurde: “De samenwerking met bibliotheek,
zorginstellingen en ROC’s was er al eerder, maar viel
toen nog niet onder de vlag van de BWS.
Matheeuwsen ziet een valkuil in het feit dat de Brede
School in eerste instantie een concept is, in plaats van
een gebouw. En een concept is toch moeilijker te verkopen. “Werk daarom vraaggericht, vanuit bijvoorbeeld de behoeftepeiling onder ouders. Dat maakt
het concept tastbaar en bevordert het draagvlak op
de werkvloer”, is de BS-coördinator van mening.
“Leer van je succesfactoren”, is de tip van Van Hoof,
“maar houd de balans van taken die wel en niet tot
pakket van schoolleider horen goed in de gaten.”
Verheyen wijst nogmaals op de belangrijkste les die
men de afgelopen tijd geleerd heeft: “Ga gewoon van
start bij twijfels; oplossingen voor eventuele problemen dienen zich vanzelf wel aan. Maak van leerkrachten bruggenbouwers naar bijvoorbeeld de huiswerkbegeleider, zodat ze die kunnen voeden met hun
kennis over de leerlingen.” In het verlengde hiervan
adviseert Timmermans om vanaf het begin draagvlak
te creëren op de werkvloer door goed te informeren.
“Iedereen moet de zin ervan inzien, de aantoonbare
meerwaarde van bepaalde activiteiten die een Brede
School verricht. Dit kost tijd en soms spanningen.
Maar begint eer ge bezint”, onderstreept hij de
mening van Verheyen.
De BWS heeft nog geen expliciet standpunt ingenomen over
de kansen en bedreigingen van de zorgplicht. Daarvoor zijn
er nog teveel onduidelijkheden over de haalbaarheid (strenge
voorwaarden en regelgeving voor-, tussen- en naschoolse
opvang) en financiering. De BWS onderzoekt momenteel
welke scenario’s er zijn en wat de partners voor elkaar
kunnen betekenen. <
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Kennis
vermenigvuldigen
door delen
> Profielschets en activiteiten
AVS Onderwijs & Zorg
Het thema van deze Kader Primair
– Zorgstructuren in en om de school –
sluit goed aan bij de activiteiten van AVS
Onderwijs & Zorg. Een goed moment
voor een nadere toelichting.

Schoolleiders volgen een workshop tijdens de AVS conferentie
‘Kinderopvang regelen, een lust of een last?’ op 16 februari 2006.
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Onder het motto ‘Kennis vermenigvuldigen door
delen’ is AVS Onderwijs & Zorg na de zomervakantie
van start gegaan. AVS adviseurs Jos Hagens (coördinator), Gerda Leeuw, Nicole van Dartel en Heike Sieber
hebben tijdens een interne bezinningfase bekeken
hoe het brede terrein van onderwijs en leerlingenzorg verder ontwikkeld kan worden en hoe de AVS
haar leden daarin het beste kan ondersteunen. AVS
Onderwijs & Zorg richt zich op beleidsbeïnvloeding,
belangenbehartiging en professionalisering rondom
meerdere thema’s:

> Beleidsbeïnvloeding door betrokkenheid in diverse
commissies
Thema’s: sociale veiligheid, herijking van de zorg,
kwaliteitszorg, onderwijsachterstanden, School en
Omgeving, Inspectie, Leerlinggebonden Financiering
(LGF), ouderbetrokkenheid, Kinderopvang (dagarrangementen), WSNS+, commissie Onderwijs,
commissie Speciale Leerlingenzorg, kindermishandeling, etcetera.
> Belangenbehartiging
Volgen van en meedenken over ontwikkelingen op
diverse terreinen. AVS leden worden intensief geraadpleegd en betrokken door behoeftepeilingen, helpdesk, informatievoorziening, publicaties, online
themadiscussie over voor- en naschoolse opvang en
zorgplicht, etcetera.

> Professionalisering/ondersteuning op maat (met name
onderwijskundig leiderschap)
In december 2005 is onder AVS leden in het speciaal
onderwijs en speciaal basisonderwijs een enquête uitgezet om te peilen op welke domeinen en in welke
vormen er behoefte is aan ondersteuning. De speerpunten uit deze behoeftepeiling zullen de komende
tijd van invloed zijn op de dienstverlening van AVS
Onderwijs & Zorg. Dit geldt zowel voor het open aanbod als op maat advies/begeleiding.
Daarnaast organiseert AVS Onderwijs & Zorg conferenties die aansluiten op actuele thema’s als kinderopvang en lumpsum in het speciaal onderwijs.

Innovatiethema’s
AVS Onderwijs & Zorg heeft een drietal innovatiethema’s vastgesteld, die de komende jaren centraal
staan: 1) Samenwerken in de regio, 2) Dagarrangementen en 3) School & Veiligheid. Vragen hierover
vanuit het schoolmanagement worden vertaald in
concrete dienstverlening en de beïnvloeding van het
te voeren beleid is het speerpunt.
De actuele innovatiethema’s hebben te maken met
nieuwe, concrete verantwoordelijkheden voor de
schoolleiding/het schoolbestuur en passen binnen de
gebieden belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding
en professionalisering.

> Samenwerken in de regio
Dit thema kent momenteel veel flankerende ontwikkelingen. Operatie Jong is een van de grote veranderingstrajecten op landelijk niveau, maar ook de herijking van de zorg is een bijzonder aspect waarin
samenwerking in de regio een prominente plaats
inneemt. AVS Onderwijs & Zorg heeft hierop een
aanbod ontwikkeld. Verderop in dit nummer wordt
hier uitgebreid aandacht aan besteed.

> Dagarrangementen
Op 1 januari 2007 wordt een begin gemaakt met de
invoering van voor-, tussen- en naschoolse opvang.
Dat stelt scholen voor nieuwe verantwoordelijkheden. Omdat dit thema veel vragen oproept, organiseerde AVS Onderwijs & Zorg op 16 februari de conferentie ‘Kinderopvang regelen – een lust of een last?’

Ook vond in december 2005 een discussiebijeenkomst plaats met enkele schoolleiders en Tweede
Kamerlid Eric Balemans (VVD) over dit thema. Daaruit is er een werkgroep gevormd die op korte termijn
van start gaat. Doelstelling is het verkennen van de
noodzakelijke en wenselijke randvoorwaarden, die
bepalend zullen zijn voor het slagen van het kabinetsbesluit. De AVS adviseurs die dit thema verder
doorontwikkelen zijn bezig de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken met relevante partners,
zoals de Branchevereninging voor ondernemers in de
kinderopvang, het Instituut voor ontwikkeling van
schoolkinderopvang en NIZW. Ook is de AVS vertegenwoordigd in het landelijk overleg met de betrokken ministeries en onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Naast deze beleidsbeïnvloedende activiteiten
ontwikkelt AVS Onderwijs & Zorg een aanbod voor
leden en andere geïnteresseerden op dit gebied.

> School & Veiligheid
Afgelopen najaar heeft de AVS met schoolleiders,
ouders en externe deskundigen een rondetafelgesprek
georganiseerd over de uitslag van het scholenpanel
veiligheid (voorjaar 2005). Veiligheid staat enorm in
de belangstelling, zo bleek. In samenwerking met
adviesbureau Habilis (mens en veiligheid/mens en
organisatie) wordt dit schooljaar nog een aantal rondetafelgesprekken georganiseerd over dit thema,
waarbij behalve schoolleiders ook partners in en
om de school uitgenodigd worden. Veiligheid houdt
immers niet op bij de schooldeur. Uit alle reacties en
input vanuit de gevoerde gesprekken ontwikkelt de
AVS ook een professionaliseringsaanbod op dit gebied.
Op beleidsniveau neemt de AVS deel aan de adviesgroep van Centrum School en Veiligheid (www.school
enveiligheid.nl). Ook is de AVS onderwerpbeheerder
van de online kennisgemeenschap veiligheid van het
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Deze
manier van kennis delen bevindt zich nog in de pilotfase en is nog niet voor iedereen toegankelijk.
Kijk voor meer informatie het aanbod en de activiteiten van AVS Onderwijs & Zorg op www.avs.nl of neem
contact op met AVS Onderwijs & Zorg, coördinator
Jos Hagens, j.hagens@avs.nl <

Behoeftepeiling speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs
De digitale behoeftepeiling (december 2005) onder AVS leden in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs heeft
een boven verwachting hoge respons opgeleverd. Diverse respondenten gaven aan contact te willen met de AVS over een of
meerdere vragen die binnen hun school spelen. Met deze mensen wordt contact gezocht. De andere inzichten die de enquête
heeft opgeleverd worden uitgewerkt en zullen zich in de nabije toekomst vertalen in een aanbod dat nog beter aansluit bij de
behoeften van het speciaal (basis) onderwijs.
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“We staan er niet
meer alleen voor”
> Uniek Zorg Advies Team in Wageningen
“Het is een regelrecht succesverhaal”, zegt Henny Sweers als hij met gepaste trots de
cijfers laat zien van het verminderde schoolverzuim. Sinds de start van het ‘Wageningse
model’ in 2002 met één centraal Zorg Advies Team voor alle basisscholen in deze
gemeente, is het aantal spijbelaars met de helft verminderd. “En het aantal preventieve
contacten is in diezelfde tijd verviervoudigd. Een duidelijk verband.”

> Tekst Danielle Arets  Rik van Gijn
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De tijd dat scholen in hun eentje worstelden met het
bieden van zorg aan probleem-leerlingen is voorbij.
Sinds de Zorg Advies Teams (ZAT) in 2002 structureel
onderdeel zijn gaan uitmaken van het jeugdbeleid,
hebben alle basisscholen in Nederland een zorgoverleg ingericht om vroegtijdige problemen te signaleren en waar nodig passende zorg te bieden. In de
meeste gemeenten heeft iedere school een eigen ZAT,
maar in de gemeente Wageningen hebben alle basisscholen samen zo’n team. Hierin is de intern begeleider (IB-er) van iedere school vertegenwoordigd,
de orthopedagoge of maatschappelijk werker van
Bureau Jeugdzorg, de schoolarts of schoolverpleegkundige van Hulpverlening Gelderland Midden (voormalige GGD) en namens de gemeente natuurlijk leerplichtambtenaar Henny Sweers (voorzitter).

“De confrontatie met
problemen van andere scholen
is heel leerzaam.”
“Toen we in 2002 begonnen, hadden we nog wel eens
problemen met scholen die niet erg geneigd waren de
vuile was buiten te hangen. Bovendien moesten we
scholen met een uiteenlopende grondslagen (protestant-christelijk, katholiek, bijzonder neutraal en
openbaar) op één lijn zien te brengen. Een hele klus”,
aldus Sweers. Het lukte echter wonderwel. De scholen staan nu in nauw contact met elkaar en zijn allemaal enthousiast over het centrale overlegsysteem,
waarbij de hoofdgedachte is: leren van elkaar.

Enthousiast
Corrie Kop, IB-er op de Montessorischool in Wageningen, is vanaf de opstartfase lid van het team en erg
enthousiast over het samenwerkingsverband. “De
confrontatie met problemen van andere scholen is
heel leerzaam. Bovendien heb je soms te maken met
probleemgezinnen waarvan de kinderen naar verschillende scholen gaan. Doordat we gezamenlijk de
gezinsproblematiek bespreken, krijgen we veel meer
vat op het probleem en kunnen we de leerlingen en
de ouders ook veel beter ondersteunen.” Mariëtte van
Gisteren, leerling-zorgcoördinator/IB-er op een school
voor speciaal basisonderwijs (sbao) is het daar helemaal mee eens. Hoewel er op de school van Van
Gisteren al van oudsher een soort ZAT-overleg is (met
de schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog
en de intern begeleider) en de noodzaak voor centraal
overleg dus minder groot is, deelt Van Gisteren de
mening dat het bespreken van elkaars problemen
zeer leerzaam is. “Ik breng zelf niet zoveel leerlingen
ter sprake in het overleg, omdat we veel intern begeleiden. Maar het centrale ZAT-overleg is een uiterst
nuttige toevoeging aan ons eigen zorgteam. Je hebt
veel meer context voor een probleem. Soms zijn leer-

lingen ook vanuit een gewone school naar de onze
overgeplaatst. Dan is het ook gewoon leuk om oudleerkrachten op de hoogte te brengen van hun ontwikkelingen.”

Schooloverstijgend
Leerlingen worden pas in een ZAT besproken als er
sprake is van schooloverstijgende problematiek. Met
een keertje spijbelen wordt je niet in het centrale
overleg besproken. Het begint allemaal bij de leerkrachten en de leerlingbegeleiders. Die vangen signalen op van leerlingen die mogelijk kunnen duiden op
problemen. Bijvoorbeeld een leerling die erg teruggetrokken is of lichamelijke aspecten zoals sterke vermagering. Vervolgens schakelen ze de IB-er van de
school in. Als er schoolverzuim in het geding is of als
de IB-er niet goed vat kan krijgen op de problematiek, komt het kind in het vangnet terecht. Er wordt
toestemming gevraagd aan de ouders om hun kind in
het ZAT te bespreken.

Nummer
Eens in de zes weken is er een ZAT-overleg op het
stadhuis in Wageningen. In het eerste gedeelte
bespreekt men casussen in het algemeen. “De leerlingen krijgen een nummer en worden anoniem besproken”, legt Sweers uit. “Als leerlingen naar een andere
school verhuizen, ziet het management aan het nummer dat het een ZAT-leerling betreft en kunnen ze
daar al meer rekening mee houden. Natuurlijk dragen de leerlingen hun nummer niet een leven lang
met zich mee. Als het goed gaat, schrappen we ze van
de lijst.” In het tweede deel van de vergadering worden sommige leerlingen in een klein team, bestaande
uit de betrokken IB-er en bijvoorbeeld iemand van de
kinderbescherming, uitgebreider besproken. “Soms
worden bij de vergaderingen ook specialisten of vertegenwoordigers van instellingen als de Raad voor
Kindermishandeling of de Geestelijke Gezondheidszorg uitgenodigd”, legt schoolverpleegkundige Madeleine Maree van Hulpverlening Gelderland Midden uit.
“Op die manier krijgt iedereen meer zicht op de
diverse schakels in de zorgketen en weten we dus
steeds beter voor welke problemen we waar terecht
kunnen of wie we kunnen consulteren.”

Knelpunten
Natuurlijk zijn er ook knelpunten. “Het blijft moeilijk om scholen ervan te overtuigen dat problemen
beter in het ZAT kunnen worden ingebracht. Veel
scholen zijn nog geneigd het intern op te lossen”,
aldus voorzitter Sweers. “Dat is ook logisch”, vult
schoolverpleegkundige Maree aan, “de IB-ers hebben
natuurlijk een hele directe band met de ouders. Maar
zeker zodra het om sociale of emotionele problematiek gaat, is het verstandiger om het aan de specialisten over te laten.” En natuurlijk zien sommige ouders
af van ‘ZAT-bemoeienis’. Maree: “Ouders vinden het >
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Voorzitter Henny Sweers denkt dat Zorg Advies Teams in de
toekomst steeds noodzakelijker worden.

Vervolg van pagina 17
soms heel zwaar hun kind ‘uit handen te geven’.
Gelukkig kunnen we in het geval dat ouders echt
moeilijk gaan doen – er is wel eens lichamelijk
geweld aan te pas gekomen – ook op elkaars steun
rekenen. Bovendien heeft een leerplichtambtenaar
natuurlijk juridische bevoegdheden, waardoor we
meer druk kunnen uitoefen.”

Succes
Dat de samenwerking en preventieve aanpak van het
ZAT in Wageningen succesvol is, tonen ook de cijfers:
in vijf jaar tijd is het schoolverzuim met meer dan de
helft teruggedrongen. De preventieve contacturen zijn
in diezelfde periode meer dan verviervoudigd. Sweers
bezoekt elke maand alle scholen en is ook regelmatig
aanwezig bij moeilijke gesprekken met ouders en
soms ook justitie of politie. Mensen vragen hem vaak
waar hij de tijd vandaan haalt. “Dan zeg ik altijd dat
alles wat ik in preventie-uren steek, zich terugbetaalt
in het feit dat er minder zware gevallen zijn.”

“Het succes van ZAT
Wageningen is vooral
gebaseerd op intermenselijk
contact.”
Sweers zelf is er bescheiden over, maar voor de deelnemers van het team is het duidelijk dat een gedeelte
van het succes zeker op het conto van Sweers
geschreven mag worden. Als voormalig nationaal
jeugdtrainer volleybal en medewerker Burgerzaken

bij de gemeente Renkum, beschikt hij over de ideale
combinatie van eigenschappen voor deze functie.
IB-ers Kop en Van Gisteren en schoolverpleegkundige
Maree zijn er eensgezind over dat Sweers met name
bij de opstartfase een enorm belangrijke rol heeft
gespeeld. Kop: “Het succes van ZAT Wageningen is
vooral gebaseerd op intermenselijk contact. Er is een
club mensen gevormd die elkaar verstaat. Daarin
heeft Sweers een hele belangrijke rol gespeeld.
Hij zal niet zomaar vervangen kunnen worden.”
Toch denken de deelnemers dat het ZAT inmiddels
wel over een dusdanig stabiel fundament beschikt,
dat het in de toekomst ook in een andere samenstelling zal blijven functioneren. Maree: “Ik ben ook
betrokken geweest bij een buurtnetwerk. Dat is heel
prettig, omdat je op wijkniveau heel veel met elkaar
te maken hebt. Maar het team in Wageningen is
heel professioneel opgezet en heeft vooral zijn meerwaarde in de uitwisseling van kennis en kunde.”
Sweers denkt dat Zorg Advies Teams in de toekomst
alleen nog maar noodzakelijker zijn. “Je ziet dat
ouders veel minder aanwezig zijn in de opvoeding van
het kind. Bovendien zijn overkoepelende instituten
zoals de kerk, verenigingen en dergelijke voor een
groot deel weggevallen. Het gat dat daardoor ontstaat,
kan gedeeltelijk worden opgevangen door het ZAT.
Of de preventieve teamaanpak in Wageningen kan
worden voortgezet, moet blijken uit de politieke
kleur van het volgende college. De tekenen zijn echter gunstig: het Wageningse model geeft als eerste
invulling aan het nieuwe landelijke beleid. “We hoeven ons niet echt zorgen te maken”, aldus Sweers. <
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Samenwerken…
gewoon doen
> Zorgplicht en regionale samenwerking volgens de AVS
Er is politiek en beleidsmatig veel aandacht voor de jeugd. In de nieuwe zorgstructuur
wordt het schoolbestuur verplicht om alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te
bieden. Initiatieven als ‘Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs’ en ‘Operatie
Jong’ schieten als paddestoelen uit de grond. Hoe kunnen al deze initiatieven in de
praktijk een werkbare vorm krijgen? De AVS speelt in op de plannen voor de zorgplicht.

Het zal nog wel even gaan duren voordat de zorgplicht bij wet vastligt, maar het ministerie van OCW
heeft wel aangegeven om ontwikkelingen van onderop maximaal mogelijk te maken door waar nodig
(onder voorwaarden) ruimte te maken in de huidige
regelgeving. Vertrekpunt is dat de overheid via zorgplichtbepalingen haar doelen formuleert, maar de
inrichting en vormgeving ervan overlaat aan het veld.
Een goed moment om – waar dat kan – daadwerkelijk
van start te gaan met samenwerken in de regio.

Leerlingenzorg in de toekomst
Richtinggevend in de leerlingenzorg moet volgens
de AVS zijn, dat extra ondersteuning:
• zo vroeg mogelijk wordt geboden;
• zo dicht mogelijk bij huis wordt geleverd;
• zo licht mogelijk is (dus in de minst beperkende
omgeving);
• zo deskundig als nodig is wordt uitgevoerd.
Het uiteindelijke doel is en moet blijven: het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor elke leerling (zeker voor de leerling met speciale onderwijsbehoeften), dat ervoor zorgt dat de leerlingen een
maximaal leerrendement halen. Daartoe kunnen aan
elke school een aantal eisen gesteld worden in de
vorm van een pakket basiszorg. Aansluitend bij het
specifieke zorgprofiel van de school (wat kan en wil
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de school meer bieden dan de basiszorg) wordt ondersteuning geboden door de inzet van het zorgbudget,
dat aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
wordt toegekend.
Dit leidt noodzakelijk tot regionalisering en tot het
realiseren van educatieve netwerken in de regio,
waarin alle partijen die bij zorg voor kinderen en jongeren betrokken zijn samenwerken als de ondersteuningsvraag van het kind/de jongere daarom vraagt.
Die netwerken (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (basis) onderwijs, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, gemeentelijk jeugdbeleid, jeugdzorg, politie en justitie) moeten in ‘natuurlijke
regio’s’ gaan ontstaan. Dat zal niet altijd en overal
spontaan gebeuren. Een vorm van regie is nodig. De
AVS denkt in de startfase aan de provincie als regisseur. Uitkomst van deze regierol is een ‘staalkaart’
van natuurlijke gebieden. Die staalkaart kan een richtinggevend (maar niet verplichtend) uitgangspunt
zijn voor het van onderop laten ontstaan van regionale netwerken.

Uitvoeringsregie bij school
Zodra er regionale netwerken zijn waarin de samenwerking gestalte krijgt, draagt de provincie de
bestuurlijke regie over aan de gemeentelijke overheid
in de betreffende regio. De betrokken gemeenten in

het regionale netwerk bepalen met elkaar de organisatievorm voor die bestuurlijke regie. De uitvoeringsregie wordt in de regio belegd bij het onderwijs. De
in de regio samenwerkende schoolbesturen bepalen
met elkaar de vorm en inrichting ervan. Deze afspraken krijgen bij voorkeur de vorm van prestatiecontracten.
Door de centrale overheid, samen met de sectororganisatie(s) voor onderwijs, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg, wordt een landelijke proces- en ondersteuningsstructuur ingericht, die ook fungeert als een
landelijk expertiseplatform.
In de regio worden de volgende regionale voorzieningen ingericht:
• Regionaal Steunpunt Ouders
Informatievoorziening voor ouders met een kind
met speciale ondersteuningsbehoeften bij procedures,
aanvragen, handelingsplanning en evaluatie van
handelingsplannen.
• Regionaal Indicatieorgaan
Op verzoek van ouders en/of school in samenspraak
met ouders wordt onderzoek gedaan naar de inhoud
en omvang van benodigde ondersteuning. Er worden
uitgangspunten geformuleerd voor handelingsplanning en met het benoemen van mogelijke uitvoerders
wordt de hoogte van het benodigde zorgbudget
bepaald. Het Regionaal Indicatieorgaan fungeert
voor de besturen als een ‘leerlingenzorg-makelaar’
en voor ouders en scholen/instellingen als instantie
voor bezwaar en beroep.
• Regionaal Expertise Centrum
In dit centrum wordt de expertise van het speciaal
onderwijs (SbaO, WEC) ondergebracht. Het vervult
een aantal functies in de regio:
– Ondersteuning van scholen en leerkrachten bij
het realiseren van adaptief onderwijs voor alle
leerlingen in de school;
– Resourcecentrum met informatie, werkwijzen,
methodieken, methoden en hulpmiddelen voor
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
– Opvang van leerlingen die voor korte tijd een aparte voorzieningen nodig hebben voor een time-out,
specifieke training of intensieve ondersteuning;
– Onderwijsvoorziening voor leerlingen voor wie
plaatsing in een gespecialiseerde omgeving noodzakelijk is.
• Regionale Onafhankelijke Geschillencommissie
Deze kan ingeschakeld worden door ouders, maar
ook door een school of door de indicatiecommissie.

Voor zeer gespecialiseerd onderwijs is een beperkt
aantal bovenregionale onderwijsvoorzieningen. Via
landelijke criteria vindt daarvoor indicatiestelling
plaats en is er een rechtstreekse bekostiging vanuit
de overheid.

Bezinning
Voorafgaand aan regionale samenwerking vindt een
proces van bezinning plaats in de eigen organisatie.
Kernpunten in die bezinning zijn de vragen:
• Wat kunnen we zelf?
• Wat kunnen we met de ondersteuning van anderen?
• Wat moeten we anderen laten doen?
Bij het zoeken naar antwoorden moet in onderlinge
samenhang bezinning plaatsvinden op beleids-, organisatie- en uitvoeringsniveau. Dit resulteert in een
positiebepaling als uitgangspunt voor het samenwerken in de regio. Het proces van samenwerken
verloopt in de volgende fasen (procescyclus): Partnerkeuze > Relatievorming > Randvoorwaarden >
Uitvoering > Evaluatie en voortgang.

Participatie AVS
De AVS wil in een aantal regio’s daadwerkelijk als
partner gaan participeren in samenwerken in de
regio. Dit betekent dat de AVS bereid is om:
• Ondersteunend te investeren in de ontwikkeling
van samenwerking in de regio;
• Faciliterend op te treden om (met de overheid)
belemmerende factoren weg te nemen en
stimulerende factoren mogelijk te maken;
• Voorbeelden van good practice te verzamelen
en als inspiratiebron in te brengen in de regio;
• Te fungeren als platform om de opbrengsten van
de regionale samenwerking breder te verspreiden
in de vorm van publicaties, good practices,
werkmodellen en instrumenten.
Hiervoor zoekt de AVS contact met regio’s waar
belangstelling is voor regionaal samenwerken of waar
al één of meer stappen gezet zijn op dit pad. Binnen
de mogelijkheden van de AVS zullen enkele regio’s
geselecteerd worden voor een gezamenlijke doorontwikkeling. In een eerste gesprek worden de wensen
en mogelijkheden van zowel de regio als de AVS
belicht. Heeft u belangstelling, neem dan contact op
met de AVS, Jos Hagens, tel. 030-2361010 of e-mail
j.hagens@avs.nl <
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Kindermishandeling,
de school een zorg
> Aanpak van kindermishandeling op school
In Kader Primair 9 van vorig jaar stonden we stil bij de rol van de school in het signaleren
van kindermishandeling en hoe te handelen bij vermoedens ervan.
Wat kan een school doen in de strijd tegen kindermishandeling? Twee schoolleiders
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lichten hun aanpak toe.

In de Nederlandse schoolklassen zitten waarschijnlijk
ruim 40.000 kinderen die – in de meeste gevallen
thuis – worden mishandeld, verwaarloosd of seksueel
misbruikt. Over hoogstens 3500 kinderen neemt
iemand van school contact op met een Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (C. Hoefnagels en B.
van der Meer, 2005). Kinderen die worden mishandeld, zullen meestal niet zelf aan de bel trekken. Een
belangrijke rol is dan ook weggelegd voor de mensen
uit de omgeving van het kind. Dit geldt zeker voor de
leerkrachten in het onderwijs, omdat zij een langdurig en intensief contact hebben met de leerlingen.
Wat kan een school doen in de strijd tegen kindermishandeling? Hoe kan de schoolleider ervoor zorgen
dat de beroepskrachten adequaat en zorgvuldig hun
verantwoordelijkheid nemen in het belang van het
kind? Schoolleiders Van Oudenaarden (directeur OBS
de Kiezel en de Kei te Bleskensgraaf) en De Vos (directeur OBS Mondriaan te Dordrecht) gingen aan de slag
met het verankeren van de aanpak van kindermishandeling in het beleid en de werkwijze van hun
school en geven hun belangrijkste tips en ervaringen.

Protocol
Het opstellen van een protocol is een belangrijke
basis voor de aanpak van kindermishandeling, maar
er is meer nodig. Bij een goede implementatie van
het protocol zijn verschillende aspecten van belang.
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Het protocol dient te zijn ingebed in het schoolklimaat en het school(zorg)beleid. Ook moeten medewerkers voldoende worden toegerust om te kunnen
signaleren, zowel qua kennis als vaardigheden. Een
belangrijke sleutelfactor ligt bij de bewustwording
en toerusting van beroepskrachten. Verder is het van
belang samen te werken met organisaties rondom de
school.

Gedragen en uitdragen
Uit recent onderzoek blijkt dat slechts een derde van
de basisscholen beschikt over een protocol (Capgemini 2006). Het opstellen en implementeren van een
protocol blijkt tegelijkertijd belangrijk te zijn in het
verbeteren van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Een protocol kan namelijk een belangrijke functie vervullen in de toerusting van beroepskrachten, omdat het concrete richtlijnen voor het
handelen bevat. De beschikbaarheid van een protocol
geeft ook blijk van steun en onderkenning van de rol
van de school.
Belangrijk is dat het protocol niet alleen gedragen
wordt, maar ook actief wordt uitgedragen. Dit kan door:
• het protocol jaarlijks te bespreken in een teamvergadering, bijvoorbeeld door middel van een casus;
• het protocol op te nemen in het inwerkprogramma
van nieuwe medewerkers.

Aanpak kindermishandeling
Doen
• Stel de veiligheid van het kind voorop;
• Volg de richtlijn over hoe te handelen, ook bij twijfel;
• Deel je zorg met een collega (schoolleider);
• Leg kleine zorgen al voor aan de ouders;
• Vraag het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
(AMK) om advies;
• Bied het kind een vertrouwde, veilige omgeving
op school.
Niet doen
• Zorgen laten opstapelen of wachten;
• Het vermoeden of geheim voor jezelf houden;
• Mishandeling laten voortduren ter bescherming
van je vertrouwensrelatie met het kind en de ouder;
• Het kind geheimhouding beloven;
• Je laten weerhouden hulpverlening op gang te
brengen door wachtlijsten of nare ervaringen;
• Ouders beschuldigen of veroordelen;
• De waarom-vraag stellen aan kind of ouder.
(Van Oudenaarden & De Vos)

Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering organiseren voor leerkrachten en andere functionarissen op school is cruciaal. Deze deskundigheidsbevordering moet niet
beperkt blijven tot één leerkracht of enkele leerkrachten in de school. Kennis over kindermishandeling moet tot de bagage behoren van alle leerkrachten en functionarissen. Directeur Van Oudenaarden:
”Je wordt je tijdens de scholing weer bewust van het
feit dat het gebeurt, waardoor je bewuster en nadrukkelijker gaat kijken naar de kinderen. En er wordt
ook meer door de leerkrachten onderling over
gepraat. Het is ook heel zinvol er met een deskundige
over te praten. Dat houd je alert.” De Vos vult aan:
“Wanneer alle leerkrachten en de directie de scholing
volgen, is het gemakkelijker om er met elkaar over
te praten. Er kan dan één lijn zijn in de school.
Dilemma’s in het proces van signaleren worden
dan ook eerder herkend.”
Deskundigheidsbevordering voor de schoolleiders
zelf vormt een apart onderdeel. Zij moeten, naast
inhoudelijke kennis, vooral geschoold worden in het
realiseren van voorwaarden binnen de school. Zij
kunnen ervoor zorgen dat er een verankering plaatsvindt van het protocol en het thema kindermishandeling in het schoolbeleid, schoolwerkplan en de zorgstructuur van de school.
>

Aandachtspunten bij implementatie van
een protocol binnen de school
• Erken dat in de aanpak van kindermishandeling
ook een rol is weggelegd voor de school;
• Stel een gedragen protocol op met richtlijnen
over hoe te handelen bij (vermoedens) van
kindermishandeling en draag dit actief uit;
• Organiseer deskundigheidsbevordering voor
leerkrachten en andere functionarissen op school
om beter te kunnen signaleren;
• Draag zorg voor samenwerking met externe
partners/in de zorgstructuur van de school;
• Organiseer ‘groot onderhoud’ met betrekking tot
het protocol;
• Informeer ouders en kinderen over het schoolbeleid.
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Vervolg van pagina 23

Samenwerking
De zorgstructuren in het onderwijs zijn nog sterk in
ontwikkeling, maar worden meer en meer gewoon.
Het thema kindermishandeling past goed op de agenda van de zorgstructuur. Belangrijke partners die een
bijdrage kunnen leveren aan het ingrijpen bij kindermishandeling zitten hier immers om de tafel. De Vos:
“Het zorgen voor een goede zorgstructuur is essentieel bij de aanpak van kindermishandeling. Onze
interne begeleiders zijn gemandateerd voor de aanpak van kindermishandeling. Zij bespreken zes tot
acht keer per jaar alle leerlingen met de verschillende leerkrachten. De ‘zorgenkinderen’ worden ook
besproken in het multidisciplinaire team op school.
De toestemming van de ouders die voor de bespreking van de kinderen nodig is, krijgen wij in 95 tot
100 procent van de gevallen. Aan het multidisciplinaire team nemen orthopedagoog, jeugdarts en
schoolmaatschappelijk deel. Zonodig worden de Raad
voor de Kinderbescherming, politie en het RIAGG
uitgenodigd.”
Andere tips die de schoolleiders geven zijn 1) het
opzetten van multidisciplinaire teams, 2) faciliteren
van interne begeleiders (vertrouw op hun deskundigheid) en 3) weten en leren dat je hulp kunt inschakelen; er zijn grenzen aan de functie en mogelijkheden
van de school.

Groot onderhoud
Het implementeren van een protocol is geen eenmalige actie. Om de kennis op peil te houden is het van
groot belang het thema kindermishandeling eens in
de twee, drie jaar terug te laten komen tijdens een
voorlichting, training of studiedag. Van Oudenaarden: “Een opfriscursus iedere twee à drie jaar is noodzakelijk: kennis zakt weg. Een aanrader is om het
onderdeel gesprekstraining te doen met een acteur.
Dat heeft een enorm goede impact.”

Het scheppen van een goede omgeving, waarin het
thema kindermishandeling kan worden besproken, is
natuurlijk ook erg belangrijk. De Vos hierover: “Stel
het thema regelmatig aan de orde. Houd het ‘open’ in
de school, zodat het makkelijker is om er met elkaar
over te praten. Daarbij is het van belang dat er binnen het team voldoende vertrouwen is in elkaar om
het te durven bespreken. Het is belangrijk dat de
directie naar de leerkrachten uitdraagt dat er bereidheid is om te luisteren.”

Ouders en kinderen informeren
Om het thema kindermishandeling gestalte te geven
als onderdeel van het schoolbeleid, is het volgens de
schoolleiders van groot belang daarover te communiceren met de ouders en kinderen. Zij noemen een
aantal acties:
• Organiseer een inloopspreekuur op school voor
ouders bij het schoolmaatschappelijk werk;
• Houd de drempel voor ouders laag; wees als
leerkracht, maar ook als interne begeleider en
directie, gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar
voor ouders;
• Zorg dat er voldoende momenten zijn waarbij
contact plaatsvindt tussen ouders en leerkrachten.
Dus als een ouder de school binnen stapt en je wil
spreken, sta ze even te woord, ook al komt het niet
zo goed uit;
• Maak kindermishandeling ook in de klas
bespreekbaar. Door bijvoorbeeld een boek voor
te lezen met het thema kindermishandeling of
huiselijk geweld. Laat de kinderen merken dat er
over gepraat mag worden.

Meer informatie
Kindermishandeling stopt niet vanzelf. Een pakket
van faciliterende en verplichtende maatregelen kan
leerkrachten en andere functionarissen die binnen de
school werkzaam zijn helpen te doen wat ze kunnen
en zouden moeten doen.
Voor meer informatie over de signalering en aanpak
van kindermishandeling kunt u terecht op de website
www.kindermishandeling.info <
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> Thema Zorgstructuren in en om de school

> Tekst Winnie Lafeber

“Bij ons
kijk je verder
dan je eigen klas

”

> De Kinderhof, voorbeeldschool op gebied van veiligheid
Dit schooljaar kijkt de Inspectie scherper naar de manier waarop scholen met veiligheid
en geweld omgaan. De Tweede Kamer sprak onlangs over een wet, waarin scholen worden
verplicht om veiligheidsbeleid in de schoolgids op te nemen. De Kinderhof in Amersfoort
is een voorbeeldschool op het gebied van (sociale) veiligheid. Waaruit blijkt dat en wat
kunnen andere scholen hiervan opsteken, in een tijd waarin bijvoorbeeld bedreigingen
door ouders of het ontbreken van een calamiteitenplan geen incidenten meer lijken te zijn?

Basisschool De Kinderhof heeft een veiligheidsplan, is
bezig met een nulmeting met de Arbo, leerkrachten
volgden een cursus conflicthantering, leerlingen krijgen lessen over veiligheid en aanverwante onderwerpen, er is een uitgebreid buurtnetwerk en bovenal
doet de school er alles aan om een goed pedagogisch
leefklimaat en respect voor elkaar te creëren.
Rieny Vos, directeur van De Kinderhof in Amersfoort,
is heel stellig: “De verantwoordelijkheden van de
school houden niet op bij het hek. Bij veiligheid gaat
het niet alleen om de verkeerssituatie net buiten het
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plein en de verlichting op straat. Wij kijken ook wat
er gebeurt in een bepaalde wijk en in gezinssituaties.
Als we iets signaleren, kunnen we dit meteen melden
bij het buurtnetwerk, waar drie scholen, GGD, jeugdpolitie, wijkagent, maatschappelijk werk, Stichting
Welzijn Amersfoort, peuterspeelzaal en consultatiebureau bij aangesloten zijn. De politie loopt hier ook
regelmatig het gebouw binnen. Dat werkt preventief.
We willen een voorbeeldschool zijn. We zijn een
open, gestructureerde school en iedereen is welkom.”

Foto: Winnie Lafeber

Directeur Vos (rechts) en IB-er van Liempt (midden): “We vragen ouders ons te melden als ze iets onveiligs signaleren.”

Grenzen
Vos wordt bijgestaan door Carmen van Liempt, intern
begeleider en plaatsvervangend directielid. Van
Liempt: “Onze school stelt duidelijk grenzen en we
nemen een duidelijk standpunt in. We hebben niet
alleen veiligheidsvoorwaarden, maar ook gedragscodes
voor ouders, leerlingen en leerkrachten in ons veiligheidsplan gezet.” Alle leerkrachten op de school hebben een cursus conflicthantering en omgaan met
agressie gevolgd. Vos vult aan: “Wanneer een ouder
zich niet gedraagt, grof taalgebruik hanteert en loopt
te schreeuwen, dan is het bij ons einde verhaal. Dat is
de onderwijswereld niet gewend. Wij zijn zo getraind
in het voeren van ‘slecht nieuws gesprekken’ over
slechte resultaten van kinderen, dat ouders geen reden
hebben zo fel uit te vallen. Wij stellen duidelijk onze
grenzen. We staan bekend als een leuke, maar ook
strenge school.”

Incidenten
De school heeft in het verleden met wat incidentjes
te maken gehad, zoals vernielingen (graffiti) aan het
schoolgebouw en aanvaringen met ouders. Nog meer
aanleiding om het veiligheidsbeleid een jaar of vijf

geleden goed op te starten waren de verplichtingen
en regels vanuit het ministerie. Vos: “We moesten
een Arbo-jaarplan, een veiligheidskeuring speeltoestellen, een veiligheidsplan en noem maar op maken.
Maar als je dan navraag doet, is er bijna niets over te
vinden. Elke school moet opnieuw het wiel uitvinden.
Een nulmeting met de Arbo is ook heel bijzonder
voor een basisschool. Zelfs in ‘Arbomeester’ komt
sociale veiligheid maar heel summier aan de orde.
Daarom zijn we dit gaan stroomlijnen voor alle zestien scholen die bij onze stichting zijn aangesloten.”

Respect
De Kinderhof is geen ‘vreedzame school’ pur sang,
maar de werkwijze heeft er wel veel van weg. In de
schoolvisie is ‘respect voor de ander’ het belangrijkste uitgangspunt. Vos: “We hebben dezelfde opvattingen, maar we doen het op onze eigen manier.
We hebben een goed pedagogisch leefklimaat, voor
leerlingen maar ook voor ouders: het inspectierapport gaf ons een hoge beoordeling. Wekelijks sturen
we een nieuwsbrief naar de ouders, waarin we ook
een pilotproject over sociale veiligheid aankondigen
waaraan ze aan kunnen deelnemen. We vragen
>
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Begrippen als hulpvaardigheid, sociaal zijn, respect,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan bij
De Kinderhof hoog in het vaandel. De kinderen uit de
hogere groepen zetten zich in voor de jongere leerlingen en geven leesles, computerles, presentaties over
ICT-projecten en begeleiden feesten en partijen. Om
de beurt zetten de klassen zich ook in om de gangen
en pleinen schoon te vegen.

Structuur

Tekeningen op de ramen in één van de klaslokalen moeten nog
worden verwijderd, om een zichtbare, open ruimte te creëren.

Vervolg van pagina 27
ouders ook ons te melden als ze iets onveiligs signaleren. Andersom ondernemen wij onmiddellijk actie
als er iets aan de hand is en informeren we de ouders
meteen. Daar hebben ze ook recht op.” In de klas is
het onderwerp ook goed bespreekbaar. Van Liempt:
“De sociale ontwikkeling van de kinderen staat bij

“De verantwoordelijkheden
van de school houden niet
op bij het hek.”
ons voorop. Als er iets gebeurt op het schoolplein,
praten we daarover in de klas. Alle deuren staan
altijd open, zodat kinderen ook gemakkelijk bij
elkaar in de klas durven komen. Bureau Halt geeft
drie keer per jaar les aan groep 6, 7 en 8 over onderwerpen als agressie, diefstal, roken en drugsgebruik.
En twee keer per jaar organiseren we een week over
onderwerpen als regels, afspraken en pesten. Ook
zijn er vaak kringgesprekken. We hebben een pluriforme schoolbevolking en 26 procent is allochtoon.
Respect voor elkaars cultuur is heel belangrijk.”

De hamvraag blijft: hoe komt het nu dat het zo rustig
is op de school? Vos: “We creëren een goede structuur en duidelijkheid. Kinderen en ouders weten wat
er van hen verwacht wordt. Voor de leerkrachten zijn
er ook regels. Personeel mag nooit alleen zijn in een
gebouw. Moeilijke gesprekken voer je altijd met zijn
tweeën en in een zichtbare, open ruimte. De tekeningen op de ramen in één van de klaslokalen moeten
dan ook verwijderd worden. Op een ouderavond
lopen er altijd twee extra leerkrachten rond. We zijn
goed op de hoogte van wat er bij de collega’s speelt.
Elke middag drinken we samen een kopje thee of koffie en bespreken we veel. Collega’s hebben ook een
meldingsplicht bij de directeur. Bij ons kijk je verder
dan je eigen klas.”
Het zijn niet alleen de regels, maar vooral ook de houding en het gedrag. Vos: “Tijdens de cursus conflicthantering draaide het om het saamhorigheidsgevoel
en teambuilding. Dat kun je alleen creëren als je
respect hebt voor elkaar. Als je ergens lawaai hoort,
ga je kijken. Als je iets signaleert, waarschuw je je collega. Als er iets gebeurt, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook de nazorg vergeten we niet.”
Wat wil de school meegeven aan andere scholen
waarbij veiligheid nog in de kinderschoenen staat?
Vos: “Het is belangrijk vooruit te denken, preventieve
maatregelen te treffen en duidelijk te zijn wat je
accepteert en wat niet. Je kunt natuurlijk niet alles
voorkomen, maar je kunt jezelf dan achteraf niets
verwijten en er beter mee omgaan.” <

> Meer informatie
www.dekinderhof.nl
> Over veiligheid op scholen
www.devreedzameschool.nl
www.schoolenveiligheid.nl
www.mijnveiligeschool.nl
www.veiligheid.nl
www.minocw.nl/veiligeschool
www.kennisnet.nl/special/veiligopschool/index.html
www.avs.nl > Werkgeverszaken > Onderwijs
& Leerlingenzorg > Veiligheid
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> Sectororganisatie
De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor
het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken
in Kader Primair Special (december, 2005). De komende
maanden zullen vertegenwoordigers uit het onderwijsveld
hierover hun mening geven in de vorm van een column.
Deze maand de aftrap door Simon Steen, algemeen directeur
Verenigde Bijzondere Scholen (VBS).

De kracht en dynamiek
van zelforganisatie
De politiek is eindelijk tot het inzicht gekomen dat scholen
zich niet ontwikkelen en professionaliseren volgens het
spoorboekje van de overheid. Natuurlijk heeft dit gevolgen
voor de bestuurlijke verhoudingen in het primair onderwijs.
In de beleidsbrief ‘Governance in het onderwijs’ zijn de verschuivende verhoudingen geschetst, die zich op bestuurlijk
niveau tussen overheid, georganiseerd onderwijsveld en
de scholen aftekenen. Centraal daarin staat de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur als bevoegd gezag van de
school. Scholen zullen zich sterker op basis van eigen missie en visie profileren en onderling meer van elkaar gaan
verschillen. Daarbij kunnen richtlijnen van de besturenen schoolleiderorganisaties (zoals de principes van Goed
Bestuur) een stimulerend referentiekader vormen voor de
beleidskeuzes van scholen.

“Het gevaar van centrale
regievoering ligt op de loer.”
Scholen hebben voor die grotere eigen verantwoordelijkheid extra middelen nodig. Om de overdracht van deze
departementale gelden aan het primair onderwijs goed
te laten verlopen, roept de minister van Onderwijs in de
Koers PO op om te komen tot een Sectororganisatie Primair
Onderwijs. Met deze sectororganisatie kunnen door het
ministerie van OCW dan bindende afspraken worden
gemaakt over de inzet van de innovatie- en ontwikkelingsgelden.

Hier ligt het gevaar van centrale regievoering op de loer.
Deze keer niet rechtstreeks door het ministerie van OCW,
maar via de band van een exclusieve sectororganisatie. Dát
beeld van de sectororganisatie ontstaat in ieder geval na
lezing van de Kader Primair Special hierover. Een organisatie die onder de noemer van schoolmanagement de belangen van alle schoolbesturen en schoolleiders (van voorzitter
van college van bestuur tot adjunct-locatieleider) gaat
behartigen. Wordt de agenda van een dergelijke monopolist
niet eenzijdig door professionele bestuurders en bovenschoolse managers bepaald? Wie neemt het dan nog op
voor de klassieke schoolleiders in het primair onderwijs,
waarin een groot aantal éénpitters samen voor de veelgeprezen pluriformiteit zorgdraagt?
Ik geloof in de kracht en dynamiek van zelfbestuur en verbindend leiderschap. Besturen- en schoolleiderorganisaties
kunnen daaraan op basis van een onderscheidende missie
en visie een ondersteunende bijdrage leveren. Dat zij voor
de behartiging van de collectieve schooloverstijgende
belangen samenwerken, spreekt vanzelf. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs, het Platform Innovatie Primair Onderwijs en het
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. Ik zie meer in het
doorontwikkelen van deze samenwerking van onderop, dan
in het als een ‘deus ex machina’ ten tonele voeren van een
Sectororganisatie Primair Onderwijs. Zeker als dat gepaard
gaat met een jarenlange stoelendans, waarbij de vakbond
AVS als de muziek stopt op de stoel van werkgeversorganisatie hoopt te zitten. <
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> Tekst Bert Nijveld

Mark Jager
nieuwe directeur NSA
> Nederlandse Schoolleiders Academie
Mark Jager is op 1 januari 2006 gestart als nieuwe directeur van de Nederlandse
Schoolleiders Academie (NSA). Hoe staat de NSA ervoor, wat zijn de plannen en
hoe kijkt Jager tegen zijn functie aan?

Een beetje onwennig is het nog wel, zo’n kantoor in
de binnenstad van Utrecht. “Ik denk dat ik de spontaniteit die je in een school tegenkomt ga missen”, zegt
Mark Jager. “Het werk als schoolleider is zo gevarieerd; elke dag gebeuren er dingen die een beroep
doen op je kennis en kunde. Ik had dus geen reden
om op te stappen, wel een reden om naar de NSA te
gaan. Ik was sowieso al over de muur aan het kijken.
Als vertegenwoordiger van eenpitters en kleine
schoolbesturen bij de initiatiefrijke scholen en in de
lumpsumpilot, soms als gesprekspartner van OCW en
als bestuurslid van de AVS. Mijn motivatie om voor
het onderwijs te werken en een bijdrage te leveren
aan de kwaliteit van het onderwijs is onverminderd
groot. Ik hoop dat nu sectorbreed en op een wat abstracter niveau te kunnen doen. Met name als het gaat
om leiderschap en de ontwikkeling van de beroepskwaliteit van deze beroepsgroep.”

Verder bouwen
Mark Jager is directeur van de NSA geworden op een
moment dat een startfase is afgerond. De afgelopen
vier jaar zijn benut om een beroepsstandaard van
leidinggevenden in het primair onderwijs te ontwikkelen. Registratie in het beroepsregister borgt de
beroepskwaliteit. Daarnaast is gewerkt aan certificering van het professionaliseringsaanbod en zijn
(start)bekwaamheidseisen voor leidinggevenden
in het primair onderwijs geformuleerd. Jager: “Er ligt
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een zeer stevig fundament waarop we nu verder kunnen bouwen. De NSA heeft tot nu toe 2200 directeuren opgenomen in het beroepsregister, dat willen we
waardevast gaan uitbouwen. Het mag geen allemansregister worden, waar je niets voor hoeft te doen
om er in opgenomen te worden. De kwaliteit blijft
bestaan. Wel willen we het draagvlak verbreden door
schoolleiders aan te blijven spreken op hun professionaliteit. De NSA is een beroepsgeoriënteerde organisatie, waarbij alle directeuren zich thuis moeten kunnen voelen, ongeacht ideële achtergrond of afkomst.”
“Uitgangspunt is dat schoolleiders voor het vak kiezen omdat ze goed leiding willen geven aan goed
onderwijs. Daaruit volgt de vraag wat je nodig hebt
aan kennis en vaardigheden om dat te kunnen doen
en te kunnen blijven doen. Professionele schoolleiders blijven zich permanent ontwikkelen en willen
dat op een zo effectief mogelijke manier doen. De
NSA kan daarbij helpen met praktische instrumenten
als de professionaliseringswijzer en de werkmap
‘bouwen aan beroepskwaliteit’, het ontwikkelen
en bijhouden van kaders als competentieprofielen,
bekwaamheidseisen en de beroepsstandaard.
Wij spelen een rol door te verbinden en mensen met
elkaar in contact te brengen: directeuren onderling,
wetenschap en praktijk, uitvoerders en toezichthouders, professionaliseringsvraag- en aanbod.
Het ultieme doel is niet registratie, maar kwaliteit

Foto: Bert Nijveld

“Professionele schoolleiders blijven zich permanent
ontwikkelen en willen dat op een zo effectief mogelijke
manier doen”, aldus Jager.

van leiderschap in scholen. Door registratie toon je
aan dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen en
beroepsstandaard en dat je een bijdrage levert aan
het voortdurend ontwikkelen van die standaard. Wij
willen uitdragen dat iedere schoolleider participeert.
Wat doe je om jezelf en je schoolorganisatie te ontwikkelen? Hoe kun je bijdragen aan de ontwikkeling
van de beroepsgroep als geheel? Door daarmee bezig
te zijn, straal je de trots uit die hoort bij dit mooie
vak. Ik zie een enorm gemotiveerde beroepsgroep,
die een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt en nog
steeds doormaakt. Ook zie ik heel veel variatie in het
niveau van die ontwikkeling. De ene directeur is verder dan de andere. Sommige besturen hebben nog
niet helder wat hun positie is.”

“Registratie is niet iets erbij, maar
op efficiënte wijze aantoonbaar
maken wat je al doet.”
Een andere stap in de ontwikkeling van de NSA is het
oprichten van ‘De Brink’, een centrum voor leiderschap in scholen. Mark Jager: “Dat moet een open en
breed gedragen platform worden voor professionals
in het primair onderwijs. De Brink gaat zich bezighouden met productontwikkeling, onderzoek en
innovatie; een ontwikkelingsplatform voor reflectie
en uitwisseling. Kwartiermakers, onder wie vertegenwoordigers uit schoolleidersorganisaties, besturenorganisaties, wetenschap en schoolleiders zelf, zijn
bezig hieraan vorm te geven.”

Belemmeringen registratie wegnemen

De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) is een
onafhankelijk instituut, dat de beroepskwaliteit en deskundigheid van de in haar register opgenomen leidinggevenden in het primair onderwijs (Register Directeuren
Onderwijs; RDO) stimuleert en bewaakt. Dit gebeurt
onder andere aan de hand van een beroepsstandaard.
Meer informatie en een uitgebreide beschrijving van de
registratiecriteria vindt u op www.nsa.nl

Mark Jager is voortvarend van start gegaan in zijn
functie als directeur van de NSA. Als één van de eerste speerpunten ziet hij het vereenvoudigen van de
procedure die leidt tot registratie in het beroepsregister. Nogmaals wijst hij op het belang van een breed
draagvlak onder een krachtige beroepsgroep. “De
waardevaste groei van het register is de komende
periode een belangrijk punt. We willen kijken welke
praktische belemmeringen we weg kunnen nemen
om efficiënt afhandelen van (her)registratie te bevorderen. Zo willen we collectief registreren op bovenschools niveau mogelijk maken. Op dit moment heb
ik veel afspraken met bovenschools managers in het
land gepland, om goed te luisteren naar hun wensen
en ideeën. Het is natuurlijk niet ‘u vraagt wij draaien’, maar binnen de kwaliteitskaders en afgesproken
procedures pragmatisch met elkaar omgaan. Afspraken binnen organisaties over integraal personeelsbeleid, bekwaamheidsdossiers en registratie moeten
niet verschillende zaken worden, maar juist op elkaar
aansluiten en elkaar versterken. Registratie is niet
iets erbij, maar op efficiënte wijze aantoonbaar
maken wat je al doet.” <
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1237835611590
8442100789651
0561170056784
6514336925996
7436258789125
0561170056784
844210078965
8442100789651
844210078965
> Tekst Jan Rouma e.a.

Elke leerling

een uniek nummer

> Invoering persoonsgebonden

nummer primair onderwijs
van start

In december 2005 heeft het ministerie
van OCW het startschot gegeven voor

de invoering van het persoonsgebonden
nummer in de leerlingenadministratie

van de basisschool. Een uniek nummer

voor iedereen die in Nederland onderwijs
volgt. Basisscholen hebben een bedrag
ontvangen om hun administratieve

organisatie hierop in te richten. Het
nummer zal in eerste instantie een
rol spelen bij de versoepeling van

gegevensuitwisseling tussen scholen
en de IB-Groep.
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De invoering van het onderwijsnummer is geregeld
bij de Wet op het Onderwijsnummer (WON, 2001). In
de WON is vastgelegd dat elke leerling in Nederland
een eigen nummer krijgt, dat gebruikt wordt in de
contacten met instellingen in het onderwijs onderling, in de communicatie met de gemeente, de
inspectie en de overheid.
Het onderwijsveld (de scholen en de overheid) heeft
met de invoering van het persoonsgebonden nummer
(PGN) in het voortgezet onderwijs en de Beroeps en
Volwassenen Educatie al ervaren hoe lastig het is om
elektronisch bekostigingsgegevens uit te wisselen.
Volgens de AVS en de gezamenlijke organisaties voor
bestuur en management was een belangrijke oorzaak
van de problemen het ontbreken van een gezamenlijke inrichting van het hele proces door het veld, het
ministerie, de IB-Groep en Cfi.

Afspraken

In het primair onderwijs wordt de invoering van
het PGN anders geregeld. Het veld heeft afspraken
gemaakt met OCW over het invoeringstraject.
Daarin is onder meer vastgelegd dat:
• de invoering van het PGN een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid is van de overheid en het
onderwijsveld;
• het ministerie van OCW een vergoeding
beschikbaar stelt aan het onderwijsveld als bijdrage
in de kosten en de te leveren inspanningen voor de
invoering van het PGN (zie hiervoor de inmiddels
gepubliceerde ‘Faciliteitenregeling
onderwijsnummer primair onderwijs’, gepubliceerd
in de Staatscourant van 2 december 2005, nummer
235, te vinden op www.cfi.nl);

05670056700
143369259951
442100789089
698880125978
5936574390011
442100789043
514336926665
143369259921
514336925998
• de AVS en de gezamenlijke organisaties voor
bestuur en management namens het veld een
belangrijke rol vervullen bij:
– het mede vormgeven aan de inrichting van
het nieuwe uitwisselingsproces van aan de
bekostiging gerelateerde informatie over de
leerlingen. Hierbij is het minimaliseren van
de administratieve belasting voor onderwijsinstellingen een voornaam uitgangspunt;
– het voorbereiden op en begeleiden van de onderwijsinstellingen tijdens het invoeringstraject;
– het maken van afspraken met de leveranciers
van de leerlingenadministratiesystemen namens
de onderwijsinstellingen.

Invoeringsplan

De AVS en de gezamenlijke organisaties voor bestuur
en management hebben samen met het ministerie,
de IB-Groep en Cfi een invoeringsplan opgesteld. Om
de gemaakte plannen gezamenlijk uit te voeren, hebben de AVS en de besturenorganisaties de stichting
PGNO (Persoonsgebonden nummer Onderwijs) opgericht. Binnen deze stichting worden de activiteiten
uitgevoerd door het Procesmanagement Veld (PMV).
Het PMV zal gedurende de gehele looptijd van de
invoering, die tot 2008 duurt, de regie voeren. Met
OCW is afgesproken dat het PMV – en niet de IBGroep of Cfi – het aanspreekpunt is voor schoolleiders tijdens invoeringstraject van het PGN. Het PMV
voert op hoofdlijnen de volgende activiteiten voor en
met de schoolleiders uit:

• Frequent communiceren over het invoeringstraject;
• Mede vormgeven aan de elektronische
gegevensuitwisseling in overleg met het ministerie
van OCW, de IB-Groep en Cfi;
• Ondersteunen van activiteiten die op school
uitgevoerd moeten worden, zoals het geschikt
maken en op een correcte manier invullen van de
leerlingenadministratie voor gegevensuitwisseling;
• Maken van afspraken met softwareleveranciers
in het PO, met het oog op het aanpassen van de
leerlingenadministratie voor de
gegevensuitwisseling;
• Verloop van het invoeringstraject afstemmen met
een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van scholen, en met de overheidspartijen.
De communicatie over de invoering van het PGN zal
primair plaatsvinden vanuit het PMV. Schoolleiders
ontvangen op korte termijn een brief van het PMV,
waarin gevraagd wordt de bij het PMV bekende
schoolgegevens aan te vullen of te corrigeren. Het is
van belang deze gegevens aan te leveren, omdat het
PMV voor haar ondersteunende rol afhankelijk is van
deze gegevens. In de brief zullen ook de door schoolleiders en het PMV uit te voeren activiteiten verder
worden toegelicht. <

> Meer informatie:
Stichting PGNO
Postbus 132
6710 BC Ede
pgnpo@pgno.nl
www.pgno.nl/pgnpo
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Meer plezier in het werk?
Hogere productiviteit?
Efficiëntere inzet van mensen en middelen?

AVS Cultuurconsult helpt u
uw doelstelling te behalen!
Herkent u dat, mensen die ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen? Hebben uw medewerkers een
houding van ‘laat maar waaien’? Als u en uw medewerkers elkaar niet (meer) verstaan,
gaat dat ten koste van werkplezier, effectiviteit en dus ook geld.
Doe de test en kruis aan welke uitspraken kenmerkend zijn voor uw organisatie.
Bewust en actief prettig samenwerken.
Alles gaat snel, met weinig energie en veel rendement.
Gericht op persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling.
Samenwerken op basis van algemeen belang.
Veranderingen zijn een uitdaging om beter te worden.
Oprechtheid en openheid worden beloond.
Het werken voelt als jezelf voortbewegen op een luchtkussen.

Je onbewust, passief laten leiden door eerdere ervaringen.
Alles gaat traag en met veel energieverspilling en resultaatverlies.
Vastzitten in overtuigingen en patronen.
Samenwerken op basis van individueel belang.
Veranderingen (positie) zijn bedreigend en stuiten op weerstand.
Schone schijn wordt ongestraft in stand gehouden.
Het werken voelt alsof je jezelf door stroop moet bewegen.

Staan bij u de meeste kruisjes rechts? Dan heeft uw organisatie behoefte aan een oppepper: een cultuur die stimulerend werkt
voor u en uw medewerkers.
AVS Cultuurconsult
In een persoonlijk gesprek stellen we uw wensen vast en
bepalen we de te realiseren doelstellingen. Met behulp van een
cultuurscan en/of diepte-interviews meten we vervolgens de
cultuurbepalende factoren binnen uw organisatie.
Daarna bespreken we met u de oplossingsmogelijkheden en
stellen we samen een stappenplan op. Hierbij streven we altijd
naar een zo groot mogelijk draagvlak voor het veranderingstraject, om een betere samenwerking met en tussen uw
medewerkers, meer werkplezier en een hogere productiviteit
te bereiken.

Neem voor meer informatie of voor het maken van een eerste,
vrijblijvende afspraak contact op met AVS adviseurs Rene van
Eijk of Dimitri van Overbeek, tel. 030-2361010. Kijk ook op
www.avs.nl

goed onderwijs door goed management
Nieuwegracht 1 • Postbus 1003 3500 BA Utrecht • telefoon 030 2361010 • fax 030 2361036 • e-mail info@avs.nl • www.avs.nl
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> Tekst Eelco Dam  Jos Kooij

“Waarom valt een
bouwkraan niet om?”
> Project ‘Meester hoe werkt het?’ stimuleert techniek in het basisonderwijs
Er dreigt een groot tekort aan technici in Nederland. Hierdoor zal een aanzienlijk deel
van de werkgelegenheid de komende jaren naar het buitenland verdwijnen, vreest
ondernemersorganisatie FME-CWM. Toch kiezen weinig leerlingen voor een technische
studie. Om leerlingen al op een jonge leeftijd voor techniek te interesseren, zijn de
AVS en Programma VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) het project ‘Meester hoe
werkt het?’ gestart.
Op Europees niveau (Lissabon) hebben we afgesproken dat techniek en kennis delen nadrukkelijk op de
agenda van de regeringen van de Europese landen
komen te staan. Niet voor niets is onze premier voorzitter van het innovatieplatform.

Meer waarde door delen
Ruim duizend scholen werken al nauw samen met
het bedrijfsleven om de interesse van kinderen voor
techniek aan te moedigen. Om die belangstelling te
verbreden werd het project ‘Meester hoe werkt het?’
in het leven geroepen. Een ontwerpwedstrijd waarbij
vakmensen lesideeën bedenken om kinderen kennis
te laten maken met de wereld van techniek. Tijdens
het AVS congres op 27 april aanstaande zullen de vakmensen met de meest waardevolle ideeën worden
beloond met een geldprijs van ieder 5000 euro.

Te weinig kennis en middelen
Kinderen vragen elke dag honderduit over hoe, wat
en wanneer. Vaak staan we in het onderwijs dan met
lege handen, omdat we de middelen en de kennis
niet hebben om technische vragen te beantwoorden.
Toch hebben we in de nieuwe kerndoelen met elkaar
afgesproken om techniek op te nemen in het curriculum van de school.

Onder dit motto willen de AVS en Programma VTB
bedrijven, vakmensen, managers en leerkrachten als
kennispartners hun praktijkervaringen met de onderwijswereld laten delen. Door de dagelijkse uitwisseling van kennisvragen en antwoorden (ontdekkingen), goede voorbeelden, nieuwe ontwikkelingen,
bruikbare concepten en geslaagde projecten wordt de
toegang tot actuele, bruikbare toepassingen in techniek en kennis groter. Hiermee hopen de initiatiefnemers dat Nederland weer koploper wordt in de
Europese kenniseconomie.
Kent u die vakman die kinderen op de basisschool
een zetje kan geven bij hun ‘technische’ ontdekkingstocht? Wijs hem of haar dan op de website
www.meesterhoewerkthet.nl met meer dan honderd
vragen van en voor nieuwsgierige kinderen die
wachten op een leuke opdracht om zelf te ontdekken
hoe iets werkt. <
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> Tekst Hans Muiderman

Uw idee

van cultuur

> Regeling Versterking Cultuureducatie geeft inspiratie ruim baan
Schoolleiders staan iedere dag opnieuw voor veel keuzes. Ook als het over cultuur gaat.
Als Nederland wil dat cultuur een vanzelfsprekender onderdeel binnen het onderwijs
wordt, is het belangrijk zicht te hebben op de overwegingen, impulsen en criteria die deze
keuzes bepalen.

Een schooldirecteur in Rotterdam heeft op zijn bureau
een bordje staan. Hij heeft een mooi crèmekleurig stuk karton
dubbelgevouwen. Als een enthousiaste leerkracht bij zijn
bureau aanschuift om hem over te halen tot deelname aan
een cultureel project, draait hij het bordje om en zet het zwijgend voor de leerkracht neer. “Geen nieuwe dingen meer”,
staat erop geschreven.
Een andere schooldirecteur, uit Arnhem, vraagt zijn
team juist welke nieuwe projecten aansluiten bij het adaptief
onderwijs dat de school aan het ontwikkelen is. Het team
komt met techniek, ICT en cultuur. Een aanvraag voor de
regeling Versterking Cultuureducatie vindt hij dan ook vanzelfsprekend.
Het kan verkeren. Geen van de twee bestaande voorbeelden zijn exemplarisch, maar wel uit de praktijk. Ze geven
de breedte weer van het brede scala reacties op ontwikkelingen in het onderwijs.
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Een kleine twee jaar na het ingaan van de Regeling Versterking Cultuureducatie in het primair onderwijs heeft
56 procent van de scholen zich hiervoor ingeschreven.
Deze scholen krijgen dan Y 10,90 per leerling per jaar
voor cultuureducatie, te besteden naar eigen inzicht.
Deelname betekent in dit geval: het invullen van een
aanvraagformulier en meedoen aan steekproefsgewijze
monitoring. Een verantwoordingsplicht achteraf is geïntegreerd in de gangbare procedure.

Weer een regeling
Onbekendheid met de regeling blijkt volgens een
enquête (Onderzoek van witte vlekken, Bureau Art,
augustus 2005) de belangrijkste reden te zijn waarom
44 procent van de scholen (nog) niet meedoet aan de
regeling Versterking Cultuureducatie. Het merendeel
wil eigenlijk best meedoen, nadat ze verder over de
regeling zijn ingelicht. Scholen die de regeling wel
kennen, laten zich weerhouden van deelname door
de ‘planlast’ die ze ervan verwachten. “Het komt van
OCW, dus zal het wel bewerkelijk zijn”, is volgens de
enquête vaak het idee. Het is niet vreemd dat het uitvoeren van een regeling die beleid tot doel heeft vaak
wordt geassocieerd met extra werk en planlast. De
overheid die van alles voorschrijft en veel wil regelen,
ligt nog niet ver achter ons. De overheid zelf leeft ook
nog met een erfenis. Er bestaan allerlei stimuleringsprojecten voor primair onderwijs – met bijbehorende
regelingen – naast elkaar. Het overzicht en de onderlinge samenhang is soms ver te zoeken.

Interne Cultuur Coördinator
De scholen die wél meedoen (56 procent), investeren
een deel van het geld in het personeel. Meer dan de
helft van de ruim 700 scholen die vanaf het eerste seizoen meedoen, maakt taakuren vrij voor de functie
van Interne Cultuur Coördinator (ICC). Zien die scholen in de voorhoede de functie van een ICC als extra
planlast? Dat is de vraag. Deze ICC besteedt een
gedeelte van zijn of haar tijd aan ‘de inhuur van activiteiten’ en fondsenwerving. Het grootste deel van de
tijd gaat echter naar het ‘ontwikkelen van schoolbeleid en de inbedding van de activiteiten in (het lessysteem van) de school’ (uit: Hart(d) voor Cultuur gemeten, Cultuurnetwerk, juli 2005). Anders gezegd: deze
scholen met ICC kiezen voor een integrale benadering van cultuurbeleid op de school. Cultuureducatie
als één van de aspecten voor succesvol schoolbeleid.

Eigen culturele ervaring
De hierboven genoemde overwegingen zijn praktisch
van aard. Ze zijn belangrijk, maar bepalen niet alles
binnen de school. Dat bijvoorbeeld de ene schoolleider de regeling als extra planlast ervaart, en de ander
de regeling aangrijpt om taken voor een ICC uit te
breiden, heeft ook te maken met de ’cultuur’ van een

school. De managementcultuur, de ideeën over cultuur en de individuele culturele ervaringen van het
team. Als een leerkracht of directeur zelf een rijke
culturele ervaring heeft, gaat het zelden om de vraag
òf cultuur een plek moet krijgen in het onderwijs,
maar meer over de vraag hoe? Het besef van een
eigen creatieve behoefte blijkt een belangrijke factor
te zijn bij de afwegingen over cultuureducatie. Weten
welke rol cultuur in ons eigen leven speelt of zou
kunnen spelen, is waarschijnlijk het begin van elk
cultureel of creatief onderwijs. Vandaar dat de vraag
‘Wat is uw idee van cultuur? herhaaldelijk gesteld
wordt in het traject om cultuur in het primair onderwijs te sterken. De antwoorden daarop zijn even rijk
als verrassend. De gemene deler is dat inspiratie ruim
baan krijgt in cultuurrijk onderwijs. Zou het daardoor komen dat we ons allemaal de bevlogen leerkrachten het beste herinneren? Meer dan de leerkrachten die goed orde konden houden of altijd zo’n
opgeruimd lokaal hadden? <

> Hans Muiderman is binnen het ministerie van OCW
de krachtige motor achter het initiëren van cultuureducatie
in het PO.

Brainstormworkshop ‘Uw idee van cultuur’ voor schoolleiders in het PO

advertentie

In de cursusmap voor de scholing voor Interne Cultuur Coördinator (ICC) staat de brainstormworkshop ‘Uw idee van cultuur’
omschreven. Doel van deze workshop is het begrip cultuur (opnieuw) inhoud te geven; dichtbij de deelnemer, dichtbij de
school, dichtbij de huidige tijd. ‘Uw idee van cultuur’ vormt de inspiratiebron voor het cultuurbeleid op school.
Projectbureau Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs organiseert op 26 april 2006 in Utrecht de workshop ‘Uw idee
van cultuur’, voor schoolleiders in het PO. U kunt zich opgeven bij de AVS via info@avs.nl onder vermelding van uw naam,
naam van de school en het brinnummer.
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> Tekst Manon Hornesch (VBT)  René van Eijk

Good Governance,
best practices
> De gevolgen van Good Governance voor het onderwijs
Al ver voordat de minister van Onderwijs zich afgelopen zomer uitliet over in- en extern
toezicht (governance), stond het onderwerp op menig lijstje van besturen en (bovenschoolse)
managers. Iedereen wilde een beeld hebben van hoe het besturen zich verhield met tot
managen. Maar wat betekent dat nu voor het onderwijs?

Good Governance. Dat het onderwerp bij menigeen bekend
is, is mooi. Bekendheid zegt echter niets over het waarom,
de inhoud van het begrip, de wérkelijke betekenis en consequenties ervan en de vragen die het oproept. Wat zijn de
grenzen van bepaalde modellen, zoals een Raad van Toezicht (RvT) bij het openbaar onderwijs? En hoe zit dat bij het
bijzonder onderwijs? Wat betekent het voor de overdracht
van bevoegdheden van bestuur naar management? Verwant
hieraan is de vraag hoe de zeggenschap van het management is te versterken. Kan het management de functie van
het bevoegd gezag uitoefenen? En wat zijn de risico’s van
het RvT-model (bestuursaansprakelijkheid)? Wat is de status van de codes voor goed bestuur voor het onderwijs?
Wie heeft welke rol? Kortom, er zijn veel vragen. En er zijn
veel meer vragen dan antwoorden.

Leven met leiden

Governance

Niet zomaar iets

Het begrip ‘governance’ is niet nieuw. In feite is het net zo
oud als de menselijke beschaving. Het begrip is als volgt
te definiëren: governance is het proces van beslissingen
maken met daaraan gekoppeld het proces waarop we deze
beslissingen al dan niet implementeren. En natuurlijk het
toezicht daarop.
Good governance bestaat uit acht belangrijke,
karakteristieke elementen:
• Participatie
• Wettelijke regelingen
• Transparantie
• Consensus
• Responsiviteit
• Gelijkheid en inclusiviteit
• Effectiviteit
• Accountability
Deze elementen zorgen ervoor dat misbruik van macht
is geminimaliseerd; dat minderheidsstandpunten zijn
gerespecteerd en dat alle elementen in de besluitvorming
zijn meegenomen.

Maar… het vraagt van u als leidinggevende of bestuurder
wel wat. Governance is niet iets dat u zomaar op een achternamiddag voor uw organisatie vormgeeft. Achter de eerder
genoemde acht karakteristieken gaat een wereld van kennis
en ervaring schuil. Van die ervaringen kunnen we leren.
Governance is van deze tijd en verandert de wereld van het
managen en besturen binnen het primair onderwijs.

40 < Februari 2006 < Kader Primair

Good governance, goed besturen en goed toezichthouden
kent een aantal inhoudelijke beginselen, zoals integriteit,
zorgvuldigheid, loyaliteit en collectiviteit. Good governance
is daarom vaak ook meer een kwestie van cultuur en consequent rolgedrag dan van strenge regeltjes. Papier is immers
geduldig. Het is uiteindelijk altijd het gedrag van mensen
in een organisatie dat bepaalt hoe levend governance
werkelijk wordt. Voordat we tot een juridische (statutaire)
regeling komen, gaan we eerst nadenken over waar we als
organisatie heen willen, waar we voor staan en wie we zijn.
Pas daarna komt de constructie van het bouwwerk. Welke
organisatiebouwwerk past het best bij uw organisatie?
Waaruit bestaat uw achterban? Pas aan het eind gaan we
naar de notaris

Regiobijeenkomsten
Om u meer grip te geven op het begrip Governance organiseren de AVS en onderwijsadviesbureau Van Beekveld
& Terpstra een aantal regiobijeenkomsten waarin wij u
grondig willen informeren over dit thema, maar waarbij we
u vooral willen meenemen in een aantal situaties. Situaties
die wellicht nu nog fictief zijn, maar waar u straks zomaar
tegenaan kunt lopen als het proces verder op gang is.
U kunt met de vooraf en ter plekke aangereikte kennis aan
de slag met de principes van governance, zodat u goed
beslagen ten ijs zult komen. <

Schrijf uzelf nu in
voor de regiobijeenkomsten
Governance
in april 2006!
Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij met u aan
de slag aan de hand van de volgende thema’s:
• Onderwijskwaliteit en governance
• Participatie versus (mede)verantwoordelijkheid
• Grenzen van governance-modellen

De nieuwe
Arbo-wet biedt
kansen!

• Cultuuromslag en rolverdeling

Om deze (winst)kansen optimaal
Bijeenkomsten
4 april

Assen (regio Noord)
Van der Valk, Assen
6 april

te benutten heeft de AVS samen met
Loyalis Consult een cursusprogramma
ontwikkeld.

Hengelo (regio Oost)
Van der Valk, Hengelo (O)
11 april

Utrecht (regio midden)
Hoog Brabant, Utrecht
18 april

Den Haag (regio West)
Van der Valk, Wassenaar
20 april

Eindhoven (regio Zuid)

Wat?
Het cursusprogramma bestaat uit drie workshops van elk één dagdeel.
U krijgt niet alleen theoretische kennis over de gewijzigde Arbo-wet, maar
implementeert de wijzigingen ook daadwerkelijk in uw eigen organisatie.
Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:
• Over welke competenties beschikt een preventiemedewerker?
• Hoe efficiënt is uw verzuimbeleid?
• Aan welke eisen moet de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voldoen
en hoe kunt u de RI&E het beste uitvoeren?
• Kiest u voor contractering Arbo-dienst of gecertificeerde deskundigen? En hoe?
• Hoe zorgt u dat in te kopen diensten passen binnen uw organisatie en beleid?

Van der Valk, Eindhoven

Voor wie?

Kosten

U heeft binnen uw organisatie taken, verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden
op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie.

t 45,– per persoon

Waar & wanneer?

Meer informatie en inschrijven
AVS, René van Eijk, r.vaneijk@avs.nl

Groningen: 29 maart, 12 en 26 april 2006
Eindhoven: 31 maart, 13 en 28 april 2006
Utrecht: 7 en 21 april en 10 mei 2006

Na inschrijving krijgt u een informatiepakket thuisgestuurd.

Kosten, informatie & inschrijven
De deelnamekosten bedragen t 650,– per persoon (3 dagdelen in de ochtend).
Meer informatie en inschrijven via www.avs.nl of neem contact op met de AVS,
Dimitri van Overbeek, tel. 030-2361010, e-mail d.vanoverbeek@avs.nl

Nieuwegracht 1 • Postbus 1003 3500 BA Utrecht • telefoon 030 2361010 • fax 030 2361036
e-mail info@avs.nl • www.avs.nl
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School for
Leadership
Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie voor startende directeuren is nog steeds van kracht!
April 2006
Opleiding/training

Data

Trainer/adviseur

Prijs leden/niet-leden

Human dynamics in scholen, teachertraining
13 en 14 april
Het inspelen op verschillende leer- en communicatiebehoeften van kinderen.

Anita Burlet

t 890/990

Stimulerend beoordelen, het gesprek
20 en 21 april
Gespreksvaardigheden voor beoordelingsgesprekken met medewerkers.

Anita Burlet

t 950/1050

Inschrijven kan bij de AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl of via het AVS Scholenportaal: www.avs.nl

> Nieuwe data

> Minileergang

Minileergang
Startende directeuren

Financieel management
in het lumpsumtijdperk

Net begonnen als directeur of leidinggevende in het primair onderwijs
voor minimaal drie dagen per week? Of gaat u binnenkort beginnen in
deze functie? De AVS start in juni 2006 een vernieuwde minileergang
speciaal voor startende directeuren. Deze richt zich op ondersteuning
in uw dagelijks werk. In vogelvlucht komen de acht bekwaamheidseisen
of competenties (NSA) voor leidinggevenden in het onderwijs aan bod.
We werken met een handzaam boekje voor beginnende leidinggevenden,
vol uitvoerbare tips. Praktijkopdrachten vullen uw portfolio. Een kennismakingsgesprek en een gesprek met een van onze coaches ondersteunen uw professionele ontwikkeling nog meer.
Tip: Maak gebruik van de subsidiemogelijkheid! Iedere startende
directeur kan nog tot 31 juli 2006 via het schoolbestuur t 6000,–
ontwikkelsubsidie aanvragen voor een gedegen start.

Op 18 januari 2006 heeft de Tweede Kamer het besluit genomen tot invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs met ingang van
1 augustus aanstaande. Lumpsum komt er nu dus echt aan! Daarom biedt
de AVS opnieuw de minileergang Financieel management in het lumpsumtijdperk aan voor algemeen/bovenschools directeuren en directeuren.
Begin 2005 is door de AVS het boekje Sturen met geld uitgebracht.
De auteur van het boekje, Marcel Verbart, heeft daarin de basisbeginselen
voor financieel management in het primair onderwijs beschreven.
De inhoud van deze publicatie vormt de leidraad voor de minileergang.
Tijdens drie studiedagen zullen aspecten als balans, exploitatierekening,
financiële kaders, begroten, budgetteren en financiële verantwoording aan
de orde komen. Daarnaast zullen de deelnemers kennis maken en actief
gaan werken met de bij het boekje gevoegde en inmiddels geactualiseerde
begrotingstool. De minileergang wordt in twee trajecten aangeboden.

Trainer/adviseur: Aagje Voordouw
Data: 8/6, 14/9, 12/10, 16/11 en 14/12 2006
Locatie: AVS, Utrecht
Prijs leden/niet-leden: t 1700/1950
Aanmelden: AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl

Trainers/adviseurs: Piet de Vries, Bertus Bos en Jurrie van de Beek
Data: traject 1 > 8 maart, 5 april en 10 mei 2006
traject 2 > 15 maart, 12 april en 17 mei 2006
Minimale deelname: 15 personen
Locatie: Utrecht of directe omgeving
Prijs leden/niet-leden: t 650/750
Aanmelden: AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl
NB: bij een deelname van rond de 15 personen kan de minileergang ook op maat bij u op
locatie worden uitgevoerd, tegen een lager bedrag! Voor dezelfde drie dagen op locatie geldt
dan een korting van 25 procent. U betaalt dan geen t 9750 maar slechts t 7312 (niet-leden
t 8437). U dient dan wel zelf zorg te dragen voor de catering. Een en ander zou bijvoorbeeld
georganiseerd kunnen worden binnen een bestuur of binnen een regio. De data zijn in overleg
vast te stellen.

Aagje Voordouw

Piet de Vries

Bertus Bos
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Jurrie van de Beek

> Column
Tot de zomervakantie laten politici in Kader Primair hun
licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland.
Deze maand het woord aan Mariëtte Hamer, Tweede
Kamerlid en woordvoerder onderwijs van de PvdA-fractie.

Zorgplichten: kans of hype?
Terecht klinken er de afgelopen jaren veel pleidooien
voor autonomie voor scholen. Ook ik heb gepleit voor
het snijden in de ‘bedilzucht’ van het ministerie en
het beperken van de bemoeienis door de politiek.
Maar autonomie mag niet ontaarden in vrijblijvendheid of een blanco cheque. In het onderwijs gaat veel
belastinggeld om en dat moet op een verantwoorde
manier worden besteed.
In het verleden heeft de PvdA gepleit voor drastische inkrimping van het ministerie van OCW. De
minister deed dit destijds af als een proefballonnetje
van de PvdA. Maar voor ons is het een hele serieuze
gedachte dat een veel kleiner departement zou volstaan als je het onderwijs veel meer op lokaal niveau
laat regelen. De minister lijkt nu toch stappen te
willen zetten om verantwoordelijkheden op termijn
over te hevelen naar een lager niveau. Afgelopen
najaar introduceerde zij de zorgplichtbepaling. De
minister wil ‘verplichten tot het betrachten van zorg
voor een door de wetgever geformuleerd belang’.
Op welke manier dit gebeurt, wordt niet specifiek
voorgeschreven. De verantwoordelijkheid voor een
bepaald belang wordt dus bij een persoon of groep
gelegd, terwijl de invulling van die verantwoordelijkheid zoveel mogelijk aan die persoon of groep wordt
overgelaten. Deze nieuwe reguleringsmodellen heeft
het kabinet ontwikkeld, omdat die zouden leiden tot
een sterke vermindering van het aantal regels en
ruimte zou geven om zelfstandig individuele en
gedeelde belangen te behartigen.
Zoals altijd zijn er voor- en nadelen aan zorgplichten verbonden. Een voordeel is dat er minder
gedetailleerde regelgeving is en dat dit leidt tot
minder uitvoeringsproblemen. Voordeel kan ook

zij dat instellingen de uitvoering van de zorgplicht
kunnen afstemmen op maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale situatie, zonder dat regels telkens
aangevuld of aangepast moeten worden. Dat draagt
bij aan de duurzaamheid van regelgeving. Ook ontstaat meer ruimte voor variëteit tussen instellingen
en meer keuzemogelijkheden voor leerlingen of studenten. Een groot nadeel is dat de rechtszekerheid
van de burger in het geding komt; ouders en instellingen weten dus niet (altijd) waar zij aan toe zijn.
Wij weten ook nog niet of de invoering van zorgplichten gaat betekenen dat scholen uiteindelijk
minder last krijgen van het ministerie. Veel zal
ervan afhangen welke verantwoordingslasten er voor
de scholen tegenover de zorgplichten komen te staan.
Als scholen achteraf steeds op alle mogelijke aspecten moeten verantwoorden, kan het wel eens zo uitpakken dat ze misschien eerder meer dan minder last
van Den Haag krijgen. OCW ziet voor zichzelf weer
veel nieuw regelwerk: zorgplichten opnemen in de
nieuwe wet op het hoger onderwijs, in het speciaal
onderwijs, de herstructurering van het primair onderwijs én last but not least het maken van één wet voor
het onderwijs.
Het risico dat politiek en scholen de komende
jaren verzand raken in een debat over de regelgeving
zelf is groot. Daarbij is het zeer de vraag of zorgplichten voor alle onderwijssectoren op dezelfde manier
moeten worden geregeld. Mijn pleidooi is dat de
onderwijsinstellingen de komende jaren de kans krijgen weer echt aan de slag te gaan met het onderwijs.
Dan komt die onderlinge aanpassing van de onderwijssectoren hopelijk van onderop tot stand. <
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> 2e Congres

Perspectief en
positie intern begeleider

advertentie

De intern begeleider is een van de tastbare onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren, voortgevloeid uit het WSNSbeleid. De IB-er krijgt een plek in talloze zorgtrajecten; dat
maakt de IB-er soms als intermediair tussen school en andere
onderwijszorgorganisaties. Vanuit zorg om leerlingen zijn er
veel raakvlakken met andere zaken in de school: kwaliteitszorg,
nascholing, personeelsbeleid en visieontwikkeling. Op 7 april
staat de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders
(LBIB) voor de tweede keer stil bij de positie van de IB-er tijdens
het congres ‘Verkenningen taak of functie voor de IB-er’ in
Soesterberg. Een congres voor IB-ers, maar zeker ook voor
directieleden, bovenschoolse directies, onderwijsbestuurders
en WSNS+ coördinatoren. Meer informatie en aanmelden:
www.lbib-congres.nl of www.lbib.nl <
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> Website

> Website

Materiaal digitaal schoolbord

Effectieve jeugdinterventies

De verwachting is dat in de loop van dit jaar het aantal scholen
met één of meer digitale schoolborden zal toenemen. De website
www.digibordopschool.nl biedt links naar online materiaal,
geschikt voor het digitale schoolbord. De site is gemaakt voor
leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs.
Uniek is de mogelijkheid om een persoonlijke pagina samen te
stellen, die overal geraadpleegd kan worden. Handig voor leerkrachten die thuis links willen klaarzetten voor de lessen op
school, maar ook voor leerlingen, ouders, studenten, etcetera.
De persoonlijke pagina is ook gekoppeld aan Internetwijzer
Basisonderwijs, www.internetwijzer-bao.nl <

Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de aanpak van
problemen bij jeugd stelt zich de vraag: wat zijn goede interventies? Het is lang niet altijd duidelijk of al die preventieprojecten en
andere vormen van interventie ook daadwerkelijk effect hebben.
Daarom heeft NIZW Jeugd de Databank Effectieve Jeugdinterventies ontwikkeld. De site www.jeugdinterventies.nl biedt toegang
tot deze databank met beschrijvingen van interventies en een
beoordeling van hun effectiviteit volgens Nederlands onderzoek.
De site is bedoeld voor onder meer leerkrachten, adviseurs en
andere geïnteresseerden in de effectiviteit van jeugdinterventies,
zoals managers, beleidsmakers en financiers. <

> Enquête

> Methode

Onderwijs aan het woord

Leerproblemen verhelpen

Het onderwijs en de rol van leerkracht en onderwijsondersteuner
staan in de publieke belangstelling en veel deskundigen praten
er over mee. Vanaf 13 februari is het woord aan de mensen voor
de klas. Op www.onderwijsaanhetwoord.nl kunnen leerkrachten, onderwijsondersteuners én studenten aan pabo’s en
lerarenopleidingen tot 14 maart 2006 een enquête invullen ten
behoeve van een groot nationaal onderzoek over de dagelijkse
praktijk van het onderwijs. Minister Van der Hoeven neemt de
uitkomsten mee in haar beleidsagenda. <

De Matrixmethode is een nieuwe methode om leerproblemen
bij kinderen te verhelpen. Bij kinderen met leerproblemen werkt
het proces van informatieverwerking niet optimaal. Zij missen
een stevig fundament om hun kennis op te bouwen. De Matrixmethode gaat ervan uit dat het antwoord te vinden is in het kind
zelf. Door gericht open vragen te stellen, wordt inzicht verkregen
in het individuele leerproces. Het doel van deze methode is het
kind op een eigen natuurlijke manier, vanuit eigen persoonlijke
kracht te laten leren. Ook problemen als angsten, fobieën, concentratiestoornissen kunnen indien nodig verholpen worden.
Meer informatie vindt u op www.matixcoaching.nl <

> Nationaal congres

Veilig Internet Onderwijs
Maar liefst 98 procent van de Nederlandse jeugd is online.
Vier op de tien leerlingen geeft aan dat cyberpesten in hun klas
voorkomt. Negen op de tien leerkrachten vindt dat school hierin
een verantwoordelijkheid heeft. Maar welke? Stichting Kinderconsument organiseert het eerste nationale Veilig Internet
Onderwijs Congres voor en door het onderwijs op donderdag
27 april in de RAI Amsterdam. Kijk voor meer informatie op
www.kinderconsument.nl/congres <

> Publicatie

Natuurlijk leren
‘Weet jij waar de regenboog begint?’ is een nieuwe publicatie
over natuurlijk leren in het basisonderwijs. Door het bieden van
keuzemogelijkheden binnen een duidelijke structuur, sturen
kinderen hun eigen leerproces. De motivatie van kinderen is het
uitgangspunt voor natuurlijk leren. In de publicatie wordt
beschreven hoe natuurlijk leren binnen het primair onderwijs
gestalte krijgt. Drie basisschooldirecteuren vertellen waarom zij
met hun teams kozen voor natuurlijk leren en hoe de invoering
ervan verliep. Leerkrachten en leerlingen maken duidelijk hoe zij
de nieuwe manier van werken ervaren en wat de meerwaarde
ervan is. Meer informatie en bestellen: www.aps.nl <
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >
> Netwerken
Ik geef mij op voor het netwerk: ____________________________________
(t 75 per jaar alléén leden)
Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management
(t 210 leden / t 420 niet-leden)

Persoonsgegevens
AVS-lid ja / nee

Lidnr.

Naam en voorletters

> Scholing, begeleiding en maatwerk
Neem contact met mij op over de mogelijkheid van een
cursus/training/advisering op maat over:

Adres

Stuurt u mij:
Informatie over de opleiding Bovenschools Management
Informatie over een andere cursus:

Telefoon

m/v

Postcode en plaats
Fax

Mobiel
E-mail

Management*
Werken aan leiderschap (boek Anita Burlet, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en
Anneke van der Linde, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Sturen met geld (boek Marcel Verbart, (t 15 leden / t 20 niet-leden)
Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB,
t 2 leden / t 4 niet-leden, of gratis downloaden van www.avs.nl )

>

Personeelsbeleid*
Het Talentenspel (t 21) tijdelijk uitverkocht
Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35 )
Het Generatiespel (boek Gerda Hamann, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen,
t 15 leden / t 20 niet-leden)
nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en
Trieneke van Manen, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Diskette Normjaartaak** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Tijdregistratie** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Formatieberekening basisonderwijs 2004-2005**
(t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Berekening personele budget bao sbo 2004-2005**
(t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Formatieberekening sbo 2004 – 2005 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

>

Lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver
en bent u nog geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid
worden (voor een periode van maximaal 2 jaar). Kosten bedragen
t 93 vanaf 1 augustus 2005 en t 54 vanaf 1 januari 2006.
Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2005.
Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2006.

>

Lid worden per 1 augustus 2005
Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 180 – t 265 (afhankelijk van
het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
van t 111 op mijn naam.
Er is al een AVS-lid op mijn school.
Ik ontvang een acceptgiro van t 111 op mijn naam.
Lid worden per 1 januari 2006
Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 105 – t 155 (afhankelijk van
het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
van t 65 op mijn naam.
Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro
van t 65 op mijn naam.
Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)
abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 54 v.a. januari.
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Geboortedatum nieuw lid
Functie nieuw lid
Post naar:

school/organisatie

huisadres

School- en organisatiegegevens
Soort onderwijs:
Denominatie:

Regio:

Noord

BO
SBO
SO I
SO II
SO III
SO IV
VSO I
VSO II
VSO III
VSO IV
SVO
LWOO
Openb.
Alg. bijz.
RK
PC
Ref.
Interconf.
Islam.
Hind.
Vrije School
Anders, nl.
Oost

Zuid

Zuidwest

Noordwest

Midden

Aantal leerlingen: ______________________
Naam school / organisatie

Brin-/ Bestuurnr.

Postadres
Postcode en plaats
Telefoon

Fax

E-mail
Handtekening

Stuur of fax naar de AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Fax 030-2361036
Bestellen kan ook via www.avs.nl

Datum

Kloppen
uw gegevens
nog?

* Op deze verzendingen wordt t 4 administratie- en portokosten in rekening gebracht.
** U kunt deze rekenprogramma’s ook gratis downloaden van www.avs.nl.

goed onderwijs door goed management

advertentie

goed onderwijs door goed management

De AVS is een actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis- en
speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, bovenschools managers, adjunct-directeuren
en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp,
beroepsondersteuning, scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.
Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

