
En ineens is het overal: 
de roep om erkenning, 
ondersteuning, 

minder werkdruk en een 
rechtvaardiger salaris. Hoe die dingen gaan 

moeten we maar niet onderzoeken. Al jaren hoor 
ik dezelfde roep, maar dan opeens zitten ‘we’ bij 
Nieuwsuur, Pauw, staat het in de kranten, beweegt 
de PO-Raad en zijn bijna 40.000 leerkrachten lid van 
een Facebook-groep. 40.000 leerkrachten? Ik kan je 
vertellen dat er in ieder geval één bestuurder tussen 
zit. Want ik steun dit initiatief uit de grond van mijn 
hart. 

Soms mopper ik wel eens, maar over het algemeen 
ben ik iemand die kansen ziet, die aanpakt, van 
niet piepen en doorwerken. Zo vind ik iets als de 
normjaartaak erg discutabel. Het is goed om een 
kader te hebben, maar als we uren gaan tellen 
komen we er niet. We hebben tenslotte een vak 
waarbij passie en betrokkenheid hoog in het vaandel 
staan. Dat moet leidend zijn. Zoals zo vaak is 
gezegd: iedere leerkracht koopt regelmatig iets 
voor zijn klas en dient het bonnetje niet in, iedere 
leerkracht komt op een vrije dag terug voor een 
oudergesprek als er zorgen zijn, iedere leerkracht 
veegt zijn klas met regelmaat, geen school heeft 
een prikklok. We doen het gewoon. En waarschijnlijk 
blijven we het doen, omdat we er voor de kinderen 
zijn en ons niet laten weerhouden om dat te doen 
dat goed is. Ik zie dit soort praktijken echter nooit 
bij ambtenaren en in het bedrijfsleven….

Maar de rek is er uit. Het kan echt niet meer. Niet 
continue knijpen en tegelijk de druk opvoeren, 
maar structureel meer geld voor werkdrukverlaging, 
betere arbeidsomstandigheden en een rechtvaardiger 
salaris. Ik merk het bij schoolbezoeken en in gesprek 
met leerkrachten; maar ook bij schoolleiders, intern 
begeleiders en alle andere collega’s. We blijven de 
gaten maar dichtlopen. Dat gaat ten koste van de 
kwaliteit van ons werk en de passie voor ons vak. 
Maar ook hier ben ik van kansen en doorpakken. Niet 
gaan piepen, maar doen. Met lef en vertrouwen. Ik 
wil op zoek naar wegen om de kracht daar te brengen 
waar hij hoort: in de klas, in de relatie tussen kind 
en leerkracht. En niet achter het bureau, in een map, 
met een bezem in de hand.

Hoe we dat gaan doen ga ik niet verzinnen – kan ik 
niet verzinnen, dat moeten we met elkaar doen. PO in 
Actie roept op tot actie om de politiek te overtuigen. 
Fantastisch. Zeker als het gaat om het salaris en 
een betere bekostiging voor het onderwijs. En als er 
acties komen: ik doe mee!
Daarnaast wil vanuit het veld op zoek naar ‘hoe 
gaan we het anders doen?’ Nieuwe wegen bedenken, 
andere wegen bewandelen; de focus leggen op daar 
waar hij moet liggen.
Met vertrouwen, lef en een beetje stout zijn. 

Ik wens jullie een heerlijke vakantie
Mark van der Pol

Lees elders in deze Ezine de oproep tot meedenken
Zie ook: www.facebook.com
Lees ook: www.remarkable-learning.com
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Het hing al een tijdje in lucht, maar nu is 
het zeker: de scholen De Kastanjepoort 
en De Daverhof bundelen hun krachten 

en gaan in het nieuwe schooljaar verder als 
één school.

De Kastanjepoort kampt al enkele jaren met een 
sterk teruglopend aantal leerlingen. Gezien de 
bevolkingsprognoses van de gemeente Buren zet 
deze trend de komende jaren door. Dit schooljaar 
telt de school 74 leerlingen, tien minder dan 
vorig jaar. Dertien kinderen wonen in Erichem, de 
andere leerlingen komen uit de regio en volgen het 
basisonderwijs voor hoogbegaafden.  
Volgend schooljaar zou de Kastanjepoort 48 
leerlingen tellen en daarmee onder de grens van 59 
leerlingen komen, die het ministerie van Onderwijs 
hanteert. Met de keuze voor het samengaan van De 
Kastanjepoort met De Daverhof blijft het karakter 
van de dorpsschool overeind. 

De nieuwe school wordt gehuisvest bij De Daverhof 
in Kerk-Avezaath. Daar zullen twee tijdelijke lokalen 
verrijzen, gekoppeld aan de dependance die er al 

Rekencircuit 
op de 
Hoge Hof

Ieder donderdagmorgen staat er een half uur 
ingepland voor rekenen. Dat is niets bijzonders, 
dat doet iedere school. Maar op donderdagmorgen 

rekenen de kinderen op de Hoge Hof met elkaar en 
zonder dat ze in de gaten hebben echt met rekenen 
bezig te zijn. We zetten dan allerlei rekenspelletjes 
klaar, we verdelen de kinderen van groep 4 t/m 8 in 
heterogene groepen. In groepjes van 4 à 5 leerlingen 
spelen ze (reken)spelletjes. Sjoelen, ganzenborden, 
darten, dobbelen, allerlei (gezelschaps)spelletjes 
worden ingezet, als de kinderen maar bezig zijn met 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen enz. De 
groepjes schuiven iedere week door naar een ander 
spelletje.

De oudere kinderen helpen de jongere kinderen, 
ze overleggen, discussiëren, winnen of verliezen. 
Zo zijn ze buiten rekenen ook met allerlei sociale 
vaardigheden bezig. Op deze manier integreren we 
rekenen en werken we aan de sociaal emotionele 
vaardigheden. Dat levert dus ook tijdwinst op! Maar 
bovenal hebben de kinderen enorm veel plezier en 
zijn ze extra aan het rekenen, zonder dat ze het zelf 
in de gaten hebben.

staat. De nieuwe school telt komend schooljaar 
circa 150 leerlingen met zes groepen voor regulier 
basisonderwijs en één of twee groepen voor 
basisonderwijs voor hoogbegaafden. Met een groter 
en robuuster team, met de koppeling van expertise 
van beide teams en met meer kinderen kunnen 
we de kwaliteit van het onderwijs hoog houden en 
blijven ontwikkelen. Zo kunnen we ook de kennis en 
kunde rond hoogbegaafdheidsonderwijs behouden 
en uitbouwen.

Momenteel werken beide teams zeer hard en 
betrokken aan het samengaan. Van twee teams 
wordt één team gemaakt, twee groepen ouders en 
kinderen wordt één groep. Er komt een nieuwe, 
eigen inrichting en uitstraling van de school, 
onderwijsmethodes worden in elkaar gevoegd en ga 
zo maar door. De sfeer is bijzonder goed, iedereen 
gaat voor de nieuwe school. 

In de volgende E-zine een artikel over de 
inhoudelijke kant van de nieuwe school. 

PO in Actie

Naar aanleiding van het artikel aan het begin 
van deze E-zine het volgende. 
Zoals daar staat, staat het bestuur van 

BasisBuren volledig achter PO in Actie. Maar zoals 
daar ook staat is het goed om zelf na te denken 
wat we kunnen doen. Anders gezegd: wat ligt er in 
onze zone van invloed? Wat kunnen we zelf doen? 
Welke dingen kunnen we anders of minder doen? En 
dat alles in de wetenschap dat we ons ook gewoon 
moeten verantwoorden naar elkaar, de ouders, onze 
leidinggevende en de inspectie. Wie denkt er mee 
en doet er mee? Laten we eerst maar eens bij elkaar 
komen, de problemen inventariseren en bedenken 
hoe we het aan gaan pakken.

Stuur een mailtje naar info@basisburen.nl met als 
titel Lef en vertrouwen en geef kort aan waarom 
jij mee wilt denken en wat jij te bieden hebt aan 
kennis, ervaring, ideeën en dergelijke.

De Kastanjepoort en 
De Daverhof gaan samen

Studiedag BasisBuren 
“Communicatie”

mailto:info%40basisburen.nl?subject=
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O.B.S. Koningin Beatrix - The Leader in Me 

De Beatrixschool is een “Leader in Me” 
school. Wij zijn hier bijzonder trots op 
en vertellen u graag wat dit inhoudt. 

Wat is The Leader in Me? 
“The Leader in Me” is een pedagogische leerlijn voor 
basisscholen die kinderen op een speelse manier 7 
gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei 
en relaties met anderen. Het zijn de 7 gewoonten 
die veel mensen zullen kennen van Stephen Covey, 
auteur van het bekroonde leiderschapsboek ‘The 
7 habits of highly effective people’. De kern van 
het boek is dat effectieve mensen een zevental 
gewoontes hebben die de basis zijn voor hun succes 
en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) 
kan ontwikkelen. 

Dit gedachtengoed bleek zo universeel, dat het 
verder is uitgewerkt voor kinderen, tieners en 
gezinnen. De pedagogische lijn voor scholen die zo 
ontstond noemen we ‘The Leader in Me’. 

Hoe 7 gewoonten zorgen voor leiderschap
Het leiderschap van Covey gaat vooral over zelf-
leiderschap. Kinderen leren wat hun aandeel in de 
dingen is en durven verantwoordelijkheid te nemen.  
Het gaat erom leerlingen belangrijke gewoonten mee 
te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen en 
waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. 
Met leiderschap bedoelen wij “Leider van jezelf”. Het 
is niet ons doel dat elk kind later de baas van de 
bank wordt. Het houdt juist in dat je niet met een 
ander hoeft mee te lopen: je mag je eigen keuzes 
maken. De kinderen worden zelfbewuster en staan 
steviger in hun schoenen. Dat is prettig in de huidige 
maatschappij. 

Wat zijn deze 7 gewoonten en hoe pas je ze toe in het 
onderwijs? 

Gewoonte 1: Wees proactief - Je maakt 
je eigen keuzes
Hoewel we niet kunnen bepalen wat er 
allemaal op ons afkomt, kunnen we wel 
kiezen hoe we daarmee omgaan. ‘Wees 
proactief’ gaat over de vraag: neemt 
een kind die keuzevrijheid ook serieus? 

Als iets fout dreigt te gaan, hoe kun je daar dan zelf 
iets aan doen in plaats van iemand anders de schuld 
te geven? Als leraar leren we de kinderen leren 
initiatief te nemen en keuzes te maken. Door ze hun 
eigen verantwoordelijkheid en leiderschapstaken te 
geven, krijgen ze steeds meer regie over hun eigen 
leven.

Gewoonte 2: Begin met het 
einddoel voor ogen - 
Maak een plan
Het is belangrijk dat 
leerlingen leren om niet 
zomaar ergens aan te 
beginnen, maar doelen 

leren stellen en het stappenplan kunnen bedenken 
hoe ze dat kunnen bereiken. Hier zit “het nut ervan” 
voor leerlingen. Leerlingen leren zo gestructureerd 
en volgens een plan te werken en wij helpen ze 
steeds een stukje zelfstandiger te worden. 

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst 
- Eerst werken, dan spelen
Dit geldt ook na schooltijd. Wij leren 
leerlingen de gewoonte dat belangrijke 
zaken gepland moeten worden. Het 
werken met een duidelijke dag- en 
weekplanning geeft rust (het brein 

houdt van regelmaat) en zorgt ervoor dat de 
belangrijke dingen ook daadwerkelijk gebeuren. 
Het gaat dan niet al leen om huiswerk, maar ook 
om sporten, het verzorgen van huisdieren etc. Het 
aanleren van plannen is niet moeilijk. De mindset die 
erbij hoort is wat lastiger: omarm dat jij regie hebt 
op de dag in plaats van andersom. 

Gewoonte 4: Denk win-win - 
Zoeken naar voordeel voor 
iedereen
Dat klinkt volwassen, win-win. 
Toch kunnen ook kinderen hier 

heel goed mee om gaan. Als je ruzie hebt, of een 
verschil van mening, moet de oplossing voor beide 
partijen goed zijn, anders gaat het niet werken. 
Deze gewoonte gaat over denken vanuit overvloed, 
samen succesvol zijn: welke oplossing werkt voor 
iedereen? Denk hierbij aan het voorkomen of 
oplossen van pestgedrag. De gewoontes 4, 5 en 6 
staan sterk met elkaar in relatie: de mindset van 
habit 4, de vaardigheid van habit 5 en het doel/
resultaat van habit 6. In vervolgopleidingen is de 
competentie samenwerking van groot belang, ook in 
de vele beroepen daarna. 

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan 
begrepen worden - Luister voordat je 
praat
Praten met, of praten tegen de leerling, 
dat is het verschil. Als volwassenen 
zijn we nogal eens geneigd om bij 
kindproblemen de oplossing direct te 

willen aandragen. We zijn immers volwassen en 
ervaren, hebben zaken zelf meegemaakt of gezien. 
Het effect is echter dat leerlingen reactief gedrag 
vertonen en geen eigenaar zijn van de oplossing, 
met als resultaat… geen (blijvend) resultaat. Ook 
vanuit de leerling gezien: bij het samenwerken 
(denk a an groepswerk, presentaties) zien we 
dat leerlingen vooral vanuit hun eigen beelden de 
samenwerking aangaan, met alle gevolgen van dien 
(samenwerking lukt niet, ruzie, onvoldoendes). De 
vaardigheid van het empatisch luisteren vergt veel 
training, maar is voor leerlingen (en volwassenen) 
ontzettend belangrijk voor goede relaties met 
anderen. 

Gewoonte 6: Synergie - 
Samen is beter
Synergie draait om 
samenwerken. De goede 
dingen van een ander zien 
en gebruiken. Het gaat 
hier niet alleen over de 

samenwerking in schoolverband, maar bijvoorbeeld 
ook om sporten in een team. Het lijkt op win-win, 
maar win-win gaat over jouw manier van denken: 
welke oplossing is goed voor iedereen? Synergie 
gaat over hoe je samen tot de beste oplossing 
komt. Bij het leren samenwerken kan het volgende 
stappenplan helpen: 
1. Benoem het dilemma
2. Wat is jouw idee?

3. Wat is mijn idee?
4. Wat zijn andere ideeën die we kunnen bedenken?
5. Welk idee kiezen we?
Als je het standpunt van de ander echt probeert 
te begrijpen, en eigen standpunten los kunt laten, 
dan ontstaat er ruimte voor nieuwe – en betere! – 
oplossingen.

Gewoonte 7: Houd de zaag 
scherp - Evenwicht voelt 
het best
Zorgen voor jezelf. Het 
klinkt zo logisch, maar 
zien we het de leerlingen 
ook altijd doen? Hobby’s, 

spelen, sporten, even helemaal niets doen…. je 
hebt het nodig om bij te tanken. Bij kind zijn hoort 
ook experimenteren en je af en toe te buiten gaan 
aan ongezonde dingen. Weten leerlingen eigenlijk 
hoe ze goed voor hun lichaam moeten zorgen? Hoe 
verslavend sommige zaken kunnen zijn? Wat de 
gevolgen kunnen zijn? Dagen leerlingen zichzelf 
voldoende uit om creatief te zijn? Hoe faciliteren wij 
leerlingen om hun weg te vinden in relaties met en 
gevoelens voor anderen? Leren we leerlingen om 
inspiratie te zoeken, te vinden en wellicht zelfs uit te 
dragen? 

Een logische opbouw
De volgorde van de gewoonten is niet toevallig 
en dat wordt gevisualiseerd als een boom. Bij het 
wortelgestel staan de eerste drie gewoonten die 
de basis vormen voor het zelfstandig werken op 
school. Deze gewoonten gaan over JEZELF. Het 
zijn gewoonten die initiatiefvol en stevig maken, 
grip geven op sociale situaties en laten zien dat je 
een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt. 
De stam staat symbool voor jou en je relaties 
met anderen. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. 
Gewoonte 7 gaat over goed voor JEZELF ZORGEN: 
het vinden van de innerlijke balans.

Het is bijzonder om te ervaren hoe makkelijk 
kinderen termen als proactief en win-win eigen 
maken. De 7 gewoonten kunnen daarmee een 
praktisch handvat zijn voor scholen die hun 
curriculum uit willen breiden met het ontwikkelen 
van belangrijke levensvaardigheden. 

Het werkt van binnen naar buiten, en dat maakt dit 
proces zo bijzonder. Niet vanuit ‘het kunnen’, maar 
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The Leader in Me 
juist vanuit ‘het zelf willen’. The Leader in Me is om 
minstens 5 redenen uniek:
1.  Van binnen naar buiten 

Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw 
verantwoordelijkheden, jouw doelgerichtheid en 
jouw integriteit en dan pas naar de ander en naar 
jouw relaties met anderen.

2.  Geen lesboek maar voorbeeldgedrag 
Modelling van de leerkracht staat centraal. Zij 
zijn degenen die de 7 gewoonten door de dag 
heen herkennen en tot leven brengen. “Kijk, 
wat ik daar zie en hoor, is een mooi voorbeeld 
van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen 
worden!’. Jan, wil jij voor de klas eens komen 
vertellen hoe jullie zojuist jullie meningsverschil 
hebben uitgepraat?” Leerkrachten blijven doen 
wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en 
inhoud aan.

3.  Een gemeenschappelijke, compacte taal 
De 7 gewoonten bieden een gemeenschappelijke 

taal als houvast voor de hele pedagogische én 
didactische aanpak. Voor iedereen die betrokken 
is: leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, de 
conciërge, ouders etc.

 4.  Een proces binnen de praktijk van alledag 
Geen programma en ook geen methode, maar 
een proces binnen de aanpak van alledag. Het 
is vooral anders kijken naar wat u nu al doet 
zodat leerlingen maximaal kunnen oefenen 
in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor 
leiderschapsgewoonten wordt bovendien 
verbonden aan andere onderwijsdoelen binnen 
uw school.

5.  Het werkt! 
Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo 
moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot 
bloei gekomen. Leerkrachten groeien als mens 
en professional. Ouders krijgen een nieuwe boost 
voor hun opvoeding want ook thuis zijn de 7 
gewoonten toepasbaar.
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Elk jaar brengt de Onderwijsinspectie een 
rapport uit over de staat van het onderwijs. 
Een week geleden was dat het verslag over 

2015/ 2016. Zoals altijd weer een zeer interessant 
boekwerk, dat ook veel publiciteit krijgt; zo 
ook deze keer. Met name de constatering dat 
de toekomst van een kind in hoge mate wordt 
bepaald door schoolkeuze. Niet in het algemeen, 
maar specifiek: de onderlinge verschillen tussen 
volstrekt vergelijkbare scholen kunnen onbegrijpelijk 
groot zijn. De ophef vind ik wat overdreven. Dit 
is toch voor praktijkmensen geen nieuws, zou ik 
zeggen. En waarom nu pas waargenomen? Maar 
goed, wat schrijft de Inspectie: scholen met een 
vergelijkbare leerlingpopulatie verschillen veel in 
bereikte leerresultaten. Vergelijkbare leerlingen 
behalen op de ene basisschool resultaten bij 
de eindtoets die leiden tot een vmbo- advies. 
Elders scoren ze voldoende voor een vwo- advies. 
Dit geldt voor zowel scholen met weinig als 
voor scholen met veel gewichtenleerlingen. Op 
scholen met veel gewichtenleerlingen én hoge 
leeropbrengsten laten leraren vaker goede lessen 
zien; ze geven duidelijke uitleg en zorgen voor 
een goede taakgerichte werksfeer. Tegelijk ziet de 
Inspectie met veel leerlingen met een niet westerse- 
migratieachtergrond én hoge leeropbrengsten en 
dat leraren de instructie goed afstemmen op de 
leerlingen en dat ze vaker feedback geven dan op 
scholen met onvoldoende opbrengsten. Ook voeren 
deze scholen de zorg vaker planmatig uit.

Wat hebben goede scholen gemeen?
Het maakt dus echt uit naar welke school een kind 
gaat, aldus de Inspectie. Waar het aan ligt dat de 
verschillen zo groot zijn weet de Inspectie niet. Wat 
goede scholen gemeen hebben: een duidelijke visie 
op het onderwijs, een hecht team van leerkrachten 
die elkaar steunen, bekritiseren en begeleiden en 
hun lessen onderling afstemmen. Het zijn doorsnee 
kwaliteitskenmerken, niets bijzonders eigenlijk. Dit 
wetende kunnen scholen niets anders doen dan 
zichzelf onophoudelijk evalueren, tegen het licht 
houden. En er alles aan doen om een goede school 
te worden en te blijven. Maar ja, dat is eigenlijk een 

open deur.
In het rapport staat ook dat de 
professionaliseringsbehoefte, gericht op passend 
onderwijs groot blijft. De afgelopen twee jaar 
hebben veel leraren professionaliseringsactiviteiten, 
gericht op de invoering van passend onderwijs 
gevolgd, zoals handelingsgericht werken en omgaan 
met gedrags-, sociaal- emotionele of cognitieve 
problemen. Toch zouden bijna alle leraren zich 
graag verder bekwamen in het geven van passend 
onderwijs.

Leerkracht doorslaggevend
De leraar speelt, zoals bekend, een belangrijke 
rol bij het welbevinden en de betrokkenheid van 
leerlingen, maar ook bij hun leerresultaten. Leraren 
met voldoende of goede prestaties op de eindtoets 
realiseren vaker een goede taakgerichte werksfeer 
en een hoge betrokkenheid van leerlingen, dan 
leraren op scholen met onvoldoende prestaties op 
de eindtoets. Leraren tussen de 20 en 29 jaar geven 
vaak duidelijke uitleg en zorgen vaker voor een 
taakgerichte werksfeer in de klas dan leraren van 60 
jaar of ouder. Daarnaast geven zij vaker feedback 
en instructie en verwerking op maat en zorgen 
zij voor meer betrokkenheid bij leerlingen dan 
leerkrachten tussen de 50 en 59 jaar. Competenties 
zijn van belang bij de keuze voor verdere 
professionaliseringsactiviteiten.

Hans Verboon.

HOE STAAT HET BASIS-
ONDERWIJS IN NEDERLAND 
ER VOOR?

...Vervolg
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Nieuws uit het veld Nieuws uit het veld
de tien directeuren heeft momenteel nog veel 
vertrouwen in de minister en circa één op de twintig 
nog in de staatssecretaris. In de staatssecretaris 
heeft 49 procent expliciet geen vertrouwen meer 
en 24 procent beoordeelt hem ‘neutraal, maar 
geeft hem niet langer het voordeel van de twijfel’. 
Directeuren zijn ook zeer kritisch over het gevoerde 
onderwijsbeleid: met name over de invoering van 
Passend onderwijs, over de gevolgen van de Wet 
werk en zekerheid voor het onderwijs, over de 
Rekentoets (voor het vo) en (in mindere mate) over 
de invoering van het keurmerk Excellente scholen. In 
november 2012 is het kabinet Rutte II geïnstalleerd. 
Tijdens deze periode heeft DUO Onderwijsonderzoek 
vijf keer een meting verricht onder directeuren in 
het basisonderwijs en voortgezet onderwijs naar 
hun vertrouwen in dit kabinet. De laatste meting en 
tevens eindevaluatie is verricht in de week van 6 
maart 2017. 
 70 procent van de directeuren in het basisonderwijs 
vindt niet dat dit kabinet goed is geweest voor het 
basisonderwijs (slechts 5 procent vindt van wel).

Bron: AVS

Naar het artikel

Nieuwe landelijke 
campagne ‘Heel 
Nederland Mediawijs!’

Het versnellen van 
mediawijsheid-
initiatieven in Nederland. 
Dat is het doel van de 
landelijke campagne 
‘Het jaar 2020: Heel 
Nederland Mediawijs!’ 
Initiatiefnemer De 
Nationale Academie voor 
Media en Maatschappij 

heeft tien campagnedoelstellingen geformuleerd 
voor instellingen als scholen, jeugdzorginstanties, 
overheden en ouderorganisaties. De Nationale 
Academie voor Media en Maatschappij is al jaren 
bezig om mensen te empoweren in hun gebruik van 
de media, die in deze wereld een steeds belangrijker 
plaats innemen. We zijn er in feite  afhankelijk 
van, zij bepalen ook ons wereldbeeld. Media 

Roep om meer salaris 
leerkracht groeit

De roep om een beter salaris voor leraren in 
het primair onderwijs klinkt steeds luider. De 
PO-Raad staat vierkant achter dit pleidooi en 
roept al enkele jaren om een betere beloning 
voor leerkrachten. Steeds meer media 
besteden aandacht aan dit geluid. 

Leerkrachten in het primair onderwijs (po) verdienen 
nu zo’n 20 procent minder salaris dan hun collega’s 
in het voortgezet onderwijs. De PO-Raad vindt 
dit oneerlijk en wil dat de leerkrachten in het po 
minstens zoveel gaan verdienen. In de Volkskrant 
zegt voorzitter Rinda den Besten dinsdag dat dit 
‘broodnodig’ is, niet alleen omdat de verhoudingen 
scheef zijn, maar ook omdat het primair onderwijs 
afstevent op flinke lerarentekorten: vierduizend full 
time leerkrachten in 2020, tienduizend in 2025. De 
salarissen verhogen, is een van de manieren om 
het leraarsvak aantrekkelijker te maken en meer 
leerkrachten te trekken én te behouden. Daarnaast 
is het belangrijk dat ook de werkdruk omlaag gaat 
en dat leraren betere carrièreperspectieven krijgen, 
vindt de PO-Raad. ,,In het primair onderwijs wordt 
vaak gezegd dat het niet gaat om geld, want voor 
de klas staan is een roeping. Dat is fantastisch 
en ontroerend, maar het smoort elke discussie’’, 
aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten 
in de krant. De actiegroep PO in actie die onlangs 
werd opgericht door leerkrachten die vinden dat ze 
onderbetaald worden, blijft groeien. Op dit moment 
telt de groep op Facebook ruim 28.000 leden. In het 
artikel in de Volkskrant zetten zij hun eis voor een 
betere beloning kracht bij. Dat deden ze eerder ook 
in andere media.

Bron: PO-Raad

Naar het artikel

bieden ons veel kansen, maar er zitten ook minder 
leuke kanten aan, zoals bij het verspreiden van 
nepnieuws, het digitale pesten en de sociale media 
stress die vaak ervaren wordt door de overload aan 
informatie, communicatie en entertainment. De 
Academie heeft als richtlijn een strippenkaart van 10 
campagnedoelstellingen geformuleerd en wil deze 
doelstellingen samen met elkaar bereiken vóór het 
jaar 2020. 
De 10 campagnedoelstellingen:
1. Haal kennis in huis
2. Creëer je eigen gedragscode
3. Begin bij de allerjongsten
4. Geef je doelgroep een podium
5. Empower je doelgroep
6. Wees nieuwsgierig
7. Doe het niet alleen
8. Geef het goede voorbeeld
9. Wees voorbereid op morgen
10. Leef, lach, geniet en bewonder!

Bron: AVS

Naar het artikel

Museumeducatieprijs

De Museumeducatieprijs richt de schijnwerpers op 
sterke voorbeelden van educatieve samenwerking 
tussen musea en scholen. Tot 1 juni 2017 kunnen 
zowel musea als scholen een lopend educatieproject 
aanmelden bij de Museumvereniging. De prijs 
bestaat uit een geldbedrag van €40.000 om 
het bekroonde educatieprogramma verder te 
ontwikkelen. Er is nu ook een  aanmoedigingsprijs 
van €5000 voor de realisatie van het beste 
projectplan op dit gebied.

Bron: Ministerie van OCW

Naar het artikel

Onderwijsketen in 
beweging, maar ook 
reden tot zorg
“De onderwijsketen is in beweging, maar er is 
ook reden tot zorg. Er ontstaan op allerlei plekken 
vormen van schaduwonderwijs voor extra instructie 
of huiswerkbegeleiding, vooral omdat leerlingen 
meer nodig hebben dan ons onderwijs blijkbaar 
biedt.” Dat zegt AVS-voorzitter Petra van Haren 
op 17 maart tijdens het congres ‘Daadkrachtig 
leiderschap, van nu naar 2032’ van de Algemene 
Vereniging Schoolleiders in Nieuwegein, waar bijna 
duizend aanwezigen zijn. “We hebben als sector een 
verantwoordelijkheid om tweedeling tegen te gaan 
en gelijke kansen voor leerlingen te creëren.” Van 
Haren benadrukt dat het niet zo kan zijn dat het 
onderwijs moet kiezen tussen hogere salariëring, 
kleinere klassen of meer handen in de klas. “Het 
moet allemaal gebeuren! Dit is in het belang van 
de kwaliteit en continuïteit van het funderend 
onderwijs.” Een boodschap die de AVS ook zeker wil 
meegeven aan het toekomstig kabinet.

Bron: AVS

Naar het artikel

Schooldirecteuren zeer 
kritisch over Rutte II 
onderwijsbeleid
Het eindoordeel van directeuren in het 
basis- en voortgezet onderwijs over de 
onderwijsbewindslieden in het kabinet Rutte II is 
negatief: minister Jet Bussemaker krijgt gemiddeld 
een 5,7 als rapportcijfer en staatssecretaris Sander 
Dekker scoort met een 4,6 nog lager. Dit blijkt uit 
een in maart 2017 verricht onderzoek door DUO 
Onderwijsonderzoek onder 562 directeuren in het 
basisonderwijs en 316 directeuren in het voortgezet 
onderwijs.

Sinds de installatie van beide bewindslieden (in 
november 2012) is het vertrouwen in hen sterk 
gedaald, met name het vertrouwen in Sander 
Dekker (die zowel het primair als het voortgezet 
onderwijs in zijn portefeuille heeft). Circa één op 

http://www.avs.nl/artikelen/schooldirecteurenzeerkritischoverrutteiionderwijsbeleid
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/roep-om-meer-salaris-leerkracht-groeit
http://www.avs.nl/artikelen/nieuwelandelijkecampagneheelnederlandmediawijs
https://www.museumeducatieprijs.nl/criteria/?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Primair+onderwijs
http://www.avs.nl/artikelen/onderwijsketeninbewegingmaarookredentotzorg
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Er is onlangs onderzoek gedaan naar 
de werkdruk van leerkrachten in het 
basisonderwijs. Aan dit onderzoek van de NOS 

en de regionale omroepen deden 700 leerkrachten 
mee, die wilden vertellen over de werkdruk die zij 
ervaren. De leerkrachten konden kiezen uit zestien 
verschillende oorzaken van de hoge werkdruk. 
De administratieve last, zoals het bijhouden van 
dossiers en leerlingvolgsystemen, werd in het 
onderzoek verreweg het vaakst genoemd.
Andere oorzaken werden opvallend minder vaak 
genoemd. Een te groot aantal leerlingen met 
gedragsproblemen is voor 15 procent van de 
leerkrachten de belangrijkste oorzaak van hoge 
werkdruk. Voor 13 procent is een te grote klas de 
voornaamste reden.

Volgens veel leraren gaat het al lang niet meer om 
lesgeven aan kinderen, maar wordt een kloppende 
boekhouding als het belangrijkste gezien. Het gaat 
dan om bijvoorbeeld de volgsystemen, evaluaties, 
sociaal- emotionele vragenlijsten en toetsmappen.

Wekstress lijkt niet te maken te hebben met de 
leeftijd of ervaring van onderwijzers. Mensen 
die meer dan dertig jaar in dienst zijn, ervaren 
werkdruk en administratieve belasting als een net 
zo groot probleem als leerkrachten die net zijn 
begonnen. Ook zijn er geen verschillen te zien 
tussen verschillende regio’s of tussen mannelijke en 
vrouwelijke leerkrachten.

Wat aan doen
In de formatie van het nieuwe kabinet zal de situatie 
in het onderwijs zeker op tafel komen. Het zal 
aan de formatietafel gaan over kleinere klassen, 
individuele aandacht en misschien over een hoger 
salaris. Allemaal belangrijk, maar het valt in het niet 
bij de belasting die leraren van basisscholen ervaren 
door de administratie.
Hoe kijkt de minister hier tegen aan? Het ministerie 
erkent dat te veel administratie het werkplezier 
aantast en leidt tot een hogere werkdruk. Om eraan 
toe te voegen: “De ervaren werkdruk valt echter 
niet altijd terug te leiden tot een wet of regel uit Den 
Haag. Er komen veel regels en afspraken vanuit de 
scholen zelf. Er zijn grote verschillen in hoe scholen 
omgaan met hun administratie. Op de ene school 
worden groepsplannen vastgelegd in een A4’tje, op 
een andere school zijn de plannen een klapper dik. ‘
Het ministerie zegt waar nodig overbodige regels 
te schrappen en gaat samen met de vakbonden en 
onderwijskoepels de interne regeldruk binnen de 
scholen te lijf. Er is een Operatie Regels Ruimen 
gestart. Hopelijk levert die Operatie op korte termijn 
ook wat op.

Hans Verboon. ( bron: NOS )

‘ADMINISTRATIEVE 
PLICHTEN VEROORZAKEN 
HOGE WERKDRUK‘

 Wij wensen iedereen een 
fijne aprilvakantie! 
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