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VOS/ABB nodigt u uit voor het Onderwijscafé 

VOS/ABB organiseert met de VO-raad, PO-Raad en Algemene Vereniging 
Schoolleiders (AVS) op 12 juni in Studio Dudok in Den Haag het eerste 
Onderwijscafé. Ook u bent welkom! 
 
Het thema van het eerste Onderwijscafé is 'Elk kind een kans: passend onderwijs in 
2011'. De bijeenkomst is bedoeld om op een informele wijze aan de hand van een 
actueel thema het debat aan te gaan met politici, media, beleidsmakers, 
schoolleiders en bestuurders uit het onderwijsveld.  
 
Het is de bedoeling om het Onderwijscafé enkele malen per jaar te organiseren. Het 
eerste Onderwijscafé begint op donderdag 12 juni om 16.00 uur in Studio Dudok aan 
de Hofweg 1 in Den Haag. Ook u bent van harte uitgenodigd! 
 
Aanmelden kan via www.VO-raad.nl/onderwijscafe.  
 

Inspectie: te weinig systematische evaluaties 

Bijna twee op de drie scholen in het primair en voortgezet onderwijs voeren 
geen systematische evaluaties uit om hun kwaliteit in kaart te brengen. Dat is 
een van de conclusies in het Onderwijsverslag 2006/2007 van de Inspectie van 
het Onderwijs. 
 
De Inspectie stelt dat scholen en hun besturen in zowel het po als vo door 
onvoldoende zicht op hun resultaten 'moeilijk sturing kunnen geven aan de kwaliteit 
van hun onderwijs'. Dit geldt volgens de Inspectie niet alleen voor scholen die slecht 
presteren, maar ook voor de vele onderwijsinstellingen die voldoen aan wat er 
wettelijk van hen wordt verwacht.  
 
Taal en rekenen 
In het Onderwijsverslag 2006/2007 staat ook dat het aantal leerlingen dat de taal 
onvoldoende beheerst en niet goed kan rekenen, blijft toenemen. Van de 15-jarigen 
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kan 15 procent zo slecht lezen dat ze niet goed in de maatschappij kunnen 
meekomen. De oorzaak ligt volgens de Inspectie veelal bij de scholen: 'Een groot 
deel van de zwakke lezers ontstaat doordat veel leraren hun onderwijs onvoldoende 
afstemmen op de verschillen tussen leerlingen.'  
 
Vanwege het dalende niveau is het volgens de Inspectie noodzakelijk om 'duidelijk 
vast te leggen wat leerlingen moeten kennen en kunnen en daaraan minimumdoelen 
te koppelen'. Scholen moeten volgens de Inspectie bovendien laten zien dat zij dit 
minimumniveau waarmaken. 
 
Cluster 3 
In het verslag staat ook dat het onderwijs aan lichamelijke en meervoudig 
gehandicapte leerlingen en zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) vaak nog te 
wensen overlaat. Dit geldt ook voor leerlingen met een rugzakje in het reguliere 
onderwijs.  
 
De Inspectie signaleert voorts het hardnekkige probleem van de voortijdige 
schoolverlaters. 'Het voorlopige cijfer voor het schooljaar 2006/2007 is dat ruim 
53.000 leerlingen het onderwijs verlieten zonder een diploma waarmee ze geschoold 
werk kunnen doen op de arbeidsmarkt.' Verbeteringen zijn noodzakelijk, benadrukt 
de Inspectie. 
 
Deze en andere punten staan in het Onderwijsverslag 2006/2007 op de website van 
de Inspectie. Een link naar het verslag staat in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Kwaliteit). 
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
 

Driekwart van de basisscholen innoveert 

Drie op de vier basisscholen zijn actief bezig met vernieuwingen. Dat blijkt uit 
een internetenquête onder 1500 schoolleiders. De enquête werd uitgevoerd 
door SCO Kohnstamm Instituut.  
 
Uit de enquête blijkt dat de meest voorkomende vernieuwingen te maken hebben 
met de leerlingenzorg en vakgebieden als taal, rekenen en techniek. Ook voeren 
veel scholen in de klassenorganisatie innovaties door, zoals zelfstandig leren. Uit de 
enquête kwam ook naar voren dat de ene innovatie vaak de andere met zich 
meebrengt. 
 
Het initiatief om te vernieuwen komt meestal van de school zelf, maar ook van 
ouders en leerlingen. Driekwart van de scholen nam een eigen sterke-zwakteanalyse 
als basis voor innovaties.  Ook slechte leerprestaties zijn vaak aanleiding om 
vernieuwingen door te voeren.  
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Belangrijke criteria om innovaties succesvol door te voeren, zijn draagvlak en 
professionalisering. Veel teamleiders en managers bezoeken conferenties, gebruiken 
hun netwerk of doen mee aan collegiale consultaties om zichzelf en/of hun 
collega's verder te professionaliseren.  
 
Het grootste struikelblok bij innovaties is gebrek aan tijd. Ongeveer een kwart van de 
respondenten geeft aan onvoldoende tijd te hebben om aan vernieuwingen te 
werken.  
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  

 
Rekenen en taal ten koste van andere pabo-vakken 

De invoering van de reken- en taaltoets op de pabo's gaat ten koste van de 
aandacht voor andere vakgebieden. Dat erkent staatssecretaris Marja van 
Bijsterveldt van OCW in antwoorden op Kamervragen van Jasper van Dijk van 
de SP. 
 
Van Bijsterveldt meldt onder meer 'dat het curriculum van een deel van de pabo's in 
2008 nog niet volledig op orde zal zijn'. Ze zegt ook op basis van bevindingen van 
de Inspectie van het Onderwijs dat dit te maken heeft met 'de invoering van de 
reken- en taaltoets en de remediërende activiteiten die daarmee samenhangen'.  
 
In haar antwoorden stelt Van Bijsterveldt tevens 'dat mede door het achterblijven van 
de kwaliteit van toetsing en examinering het hbo-niveau onvoldoende kan worden 
geborgd'.  
 
De Inspectie komt met verschillende mogelijkheden om de borging te bereiken. Dat 
kan door uit te gaan van een kennisbasis, door een gestandaardiseerd 
eindassessment af te nemen en/of door op onderdelen gezamenlijk toetsen te 
ontwikkelen.  
 
De antwoorden van Van Bijsterveldt staan in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Kwaliteit). 
 

Veel klachten van ouders dyslectische kinderen 

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) voor het onderwijs heeft in 2007 een 
lichte stijging gesignaleerd van het aantal klachten. Er komen steeds meer 
klachten binnen van ouders van kinderen met dyslexie. Dat meldt de LKC in het 
jaarverslag over 2007. 
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De LKC nam vorig jaar 208 klachten in behandeling. Dat waren 165 nieuw 
ingediende klachten en 43 klachten die al eerder waren ingediend. Op vijf klachten 
na, werden alle klachten binnen een halfjaar afgehandeld. 
  
De meeste klachten hadden  betrekking op het primair onderwijs (51 procent), 
gevolgd door het voortgezet onderwijs (41 procent) en het speciaal onderwijs (8 
procent). De klachten hadden betrekking op de communicatie tussen de school en 
de ouders/leerlingen, de onderwijskundige begeleiding en veiligheid. Er werd ook 
geklaagd over het optreden van de school tegen leerlingen, de schoolorganisatie en 
de manier waarop scholen met klachten omgingen. 
 
Dyslexie 
Opmerkelijk is dat een toegenomen aantal klachten afkomstig was van ouders van 
dyslectische kinderen. Uit de klachten van deze groep kwam naar voren dat dyslexie 
niet of laat door de school wordt herkend. Ook werd geklaagd dat de school er niet 
altijd in slaagt om ouders duidelijk te maken of en welke middelen zijn ingezet om het 
dyslectische kind te begeleiden. 
 
Ook werd er meer geklaagd over privacy. Hierbij ging het vooral om de vraag hoever 
een school mag gaan met het informeren van officiële instanties of collega-scholen 
over de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een leerling.  
 
Symposium 
De LKC organiseert op 19 november in Regardz Eenhoorn een studiesymposium. Dit 
symposium zal in het teken staan van het 10-jarig bestaan van de LKC.  
 
Het jaarverslag 2007 staat op de website van de LKC. Een link naar het jaarverslag 
staat in dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur en management). 
 
Informatie: LKC, 0348-405245, info@lgc-lkc.nl  
 
 
Vacatures 
 
Directeur openbare basisschool in Vlissingen 
Directeur openbare basisschool in Lexmond 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>personeel 
gezocht). 
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