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AVMO Congres 2008: conclusies 

 

Het AVMO-congres, bijeen op 5 november 2008 in de Jaarbeurs in Utrecht, 

kent de volgende twee conclusies: 

 

1. Vier organisaties betrokken bij het openbaar onderwijs ( VOS/ABB, 

CBOO, VOO en AOb/AVMO) gaan de komende tijd met elkaar in gesprek  

over items met een gemeenschappelijk belang: 

- positie openbaar onderwijs 

- positie onderwijspersoneel m.n. medezeggenschap 

- invulling menselijke maat 

- misbruik van bestuursvormen, met name het samenwerkings-  

  bestuur 

Mogelijk leidt dit gesprek tot invloed op besturen en de overheid om de 

fusiestop als een signaal te zien om de praktijk te verbeteren.  

2. AVMO heeft een specifieke taak om in het belang van 

onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs de opbrengst van dit 

congres op AOb-niveau te integreren in het bondsbeleid. Als de AOb dit 

laat lopen kan het maken van afspraken met de minister uiterst 

charmant zijn, maar als besturen ongecontroleerd hun eigen plan 

trekken kunnen trekken “ zich beroepend op de autonomie van de 

scholen” heeft het onderwijspersoneel het nakijken.   

 

 

AVMO Congres 2008: Het debat….  

 

Besturen, bestuursgrootte, medezeggenschap, positie van de leerkracht, 

openbaar onderwijs vormen de boeiende mix die de inhoud van het AVMO-

congres 2008 bepalen. Gelardeerd met een saus van transparantheid, 

menselijke maat en de politieke standpunten in deze zijn uitstekende 

ingrediënten om in een forumdiscussie aan de orde te stellen. Men mag 

voorafgaande aan het debat concluderen dat we in ons land met zijn allen 

een labyrint hebben weten te ontwikkelen van regels, afspraken, instanties, 

controlemogelijkheden en verantwoordelijkheden. In dat labyrint werkt het 

onderwijspersoneel, worden kinderen op weg geholpen in onze complexe 

maatschappij, proberen begeleidingsdiensten en pedagogen, besturen, de 

tweede kamer, staatssecretarissen en ministers tegen geringe kosten een 

maximaal rendement te behalen.  

 

Om de congresgasten niet na afloop teleur te stellen geeft AVMO-secretaris 

en dagvoorzitter Adri Rooijakkers aan dat de discussie in eerste instantie een 

redelijk abstract karakter kent. In een drang naar het vat hebben op het 

onderwijs heeft de overheid de ene regelgeving over de andere afgekondigd, 

de financiering zo ingericht dat besturen steeds verder uitdijden om 

vervolgens  als overheid de greep op het proces kwijt te raken. Na jaren 

waarin het adagium “big is beautiful” hoogtij viert, gloort er recent hoop. Na 

een serie kamervragen van D’66 met betrekking tot bestuurlijke schaalver-

groting en de motie Depla-van Dijk, wordt uiteindelijk na jaren aandacht 

gevraagd voor het feit of de nu ontstane situatie ten aanzien van schaal-

grootte met zijn allen zo gewild hebben. Terugkijkend concludeert Rob 

Limper (VOO) dat de huidige situatie niets meer en minder is dan het product 

van jarenlang overheidsbeleid. Beleid waarin goede uitgangspunten uit het 

buitenland omarmt zijn zonder de noodzakelijke verdere financiële en 

organisatorische uitwerking.  

 

In ieder geval de deelnemers aan het gesprek niet. Rob Limper ( directeur 

VOO), Theo Hooghiemstra (directeur VOS-ABB), Rob Tielman ( voorzitter 

CBOO) en Martien Hietbrink (voorzitter AOb-AVMO) zijn het, zij het ieder 

vanuit de eigen achtergrond, over eens dat regelgeving voldoende is, maar 

het nadrukkelijk schort in de uitvoering en dat met name het openbaar 

onderwijs daar de meeste negatieve effecten van ondervindt. Dat is ook 

logisch, om in termen van Cruijff te spreken, de bijzondere besturen kennen 
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het nadrukkelijk schort in de uitvoering en dat met name het openbaar 

onderwijs daar de meeste negatieve effecten van ondervindt. Dat is ook 

logisch, om in termen van Cruijff te spreken, de bijzondere besturen kennen 

al van oudsher een bestuurstraditie, terwijl die bij openbaar onderwijs 

ontbreekt. Het gaat dan ook niet om nog meer regelgeving te ontwikkelen, 

maar om instrumenten en werkwijzen te entameren die aangeven hoe met 

de regelgeving om te gaan. Zowel van bestuurderskant als werknemers en 

ouders zijde. In dat verband is het dan ook legitiem de vraag te stellen hoe 

de motie met betrekking tot de fusiestop gezien moet worden. Is het een 

eenzijdige blokkade of is het een signaal, een pas op de plaats, om reeds 

geformuleerde regels na te leven. In dat verband zijn er thema’s te benoe-

men waar er weliswaar regelgeving is, of wenselijkheden die onvoldoende 

geoperationaliseerd zijn, zodat veel besturen naar eigen goeddunken 

handelen. Samenvattend te betitelen als “de tragiek van de goede bedoe-

lingen”. 

 

Hoewel in de stellingen niet direct als hoofditem aangevoerd, komt de rol van 

de Medezeggenschap als controle mechanisme op bestuurlijk handelen, sterk 

naar voren. In essentie heeft de overheid dit instrument goed opgetuigd. In 

de discussie komen de scheuren, barsten en constructiefouten pijnlijk aan 

het licht. Het heeft niets te maken met de teksten op papier, meer met de 

uitvoering in de praktijk. Werknemers -  en ouderorganisaties kunnen nog 

zoveel cursussen voor betrokken mensen organiseren, het effect is beperkt. 

De vergelijking klein duimpje tegen de reus doemt op. Besturen, die een 

grote verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van mensen en middelen, 

beschikken over alle mogelijkheden en tijd om beleid te maken, juridisch te 

toetsen, door rekenmeesters te laten doorrekenen om een en ander vervol-

gens aan de Medezeggenschap te presenteren. Dat werk kan onmogelijk nog 

een keer dunnetjes over gedaan worden door een Medezeggenschapsraad 

bestaande uit onderwijspersoneel en ouders. Zo verwordt democratische 

controle tot een verbaasd jaknikken.  

Deze constatering vereist een bewustwording bij besturen dat in dat opzicht 

een andere weg bewandeld moet worden, aldus Theo Hooghiemstra (VOS-

ABB). Het verhogen van de kwaliteit van de Medezeggenschap niet alleen 

inhoudelijk, maar ook door facilitering. Over die laatste stap, met name 

facilitering in tijd, maakt Rob Limper (VOO) zich zorgen. Het kan toch niet zo 

zijn dat besturen gaan “betalen” voor hun eigen controle en dat er sprake is 

van mogelijk lesuitval. Vanuit het perspectief van ouders gezien is dat laatste 

begrijpelijk.  

Tenslotte kan de AOb in dat opzicht ook de hand in eigen boezem steken. Op 

een of andere manier is men blind geweest voor de ontwikkeling. Men stuurt 

teveel op het eigen initiatief van de leden actief binnen de Medezeggenschap 

en bedekt de ontwikkeling met de “mantel der cursussen”. Op zich zoals al 

eerder gememoreerd zijn cursussen belangrijk, maar schieten tekort in de 

gerezen situatie, volgens Martien Hietbrink (AOb-AVMO). De discussie maakt 

duidelijk dat een sterke, goed georganiseerde en gefaciliteerde Medezeggen-

schap van groot belang is voor het functioneren van het besturen.          

 

Moet het een bonsaiboompje of een sequoia zijn ? De menselijke maat is niet 

alleen een kwestie van getallen, ook van emotie en betrokkenheid. Heeft de 

menselijke maat discussie te maken met een nostalgische hang naar vroeger 

? Rob Tielman (CBOO) en Theo Hooghiemstra (VOS-ABB) deelden hun ge-

zamenlijke passie voor het Friese platteland in vroeger jaren, waarbij de 

wethouder zo uit de koeienstal in overall de problemen van de lokale ge-

meenschap oploste. In een poging de menselijke maat te classificeren zijn in 

het verleden cijfers geproduceerd over een maximale schoolgrootte, een 

maximale bestuursgrootte, break-even points en andere mathematische 

oefeningen. Uiteindelijk levert dat niet veel op. We zijn allang voorbij de 

barrières zoals in het verleden beschreven. Toch vormt het begrip een we-

zenlijk onderdeel van de discussie in de Tweede Kamer. Uiteraard geschrok-

ken van de harde realiteit van de krediet-crisis, waarbij onze zuurverdiende 

centjes op een verre IJslandse bank, als een iglo voor de zon verdwenen zijn, 

verlangen we nu kennelijk terug naar het Friese platteland met ons geld in 

een oude sok onder het matras.  

Het discussieforum onderneemt samen met de zaal een poging om het begrip 

vulling te geven. Dat is geen gemakkelijk opgave. Er zijn ervaringsdeskun-

digen in de zaal die aangeven dat een een-pitter gemakkelijk door beleid en 

werkwijze de menselijke maat kwijtraakt. Dat daarentegen grote organisa-

ties, vanwege hun aanpak, wel degelijk recht doen aan de menselijke maat. 

De visitaties openbaar onderwijs die CBOO in samenwerking met AVMO 

uitvoert geven, aldus Martien Hietbrink (AOb-AVMO), door opzet en 

vraagstelling inzicht in de menselijke maat.  

Weinig transparant en top-down werken leidt onherroepelijk tot een 

vervreemding van het onderwijspersoneel met het bestuur en stellen de 

vraag ten aanzien van de menselijke maat. In feite, zegt Theo Hooghiemstra 

(VOS-ABB), is de omvang van een bestuur niet zo relevant, maar wel de 

wijze waarop het bestuur communiceert met de organisatie.  

 

AOb/AVMO maakt zich sinds jaar en dag druk over de waaier aan bestuurs-

vormen die momenteel het openbaar onderwijs besturen. Dat er goede en 

minder geschikte vormen zijn is door deze afdeling van de Aob  duidelijk ook 

in eerdere Congressen al naar buiten gebracht.. Als de Tweede Kamer 

besturen en bestuursvormen onder de loupe gaat nemen verdient het 



in eerdere Congressen al naar buiten gebracht.. Als de Tweede Kamer 

besturen en bestuursvormen onder de loupe gaat nemen verdient het 

samenwerkingsbestuur bijzondere aandacht. Rob Limper (VOO) geeft aan dat 

in voorkomende gevallen het samenwerkingsbestuur misbruikt wordt tegen 

het openbaar onderwijs. Ook hierbij weer het gegeven dat wet- en regel-

geving voldoende houvast biedt, maar de uitwerking mensenwerk is en 

derhalve voorbij gegaan wordt aan intenties en bedoelingen.  

 

De zaal heeft vol interesse het debat gevolgd. Op het eind neemt oud AOb 

HB-lid en oud AVMO bestuurder Inge Aalberse het woord. Zij concludeert dat 

de discussie voor onderwijspersoneel een hoge abstractiegraad heeft, 

hetgeen laat zien, dat er een kloof is ontstaan tussen de in het openbaar 

onderwijs nieuw ontstane bestuurslaag en het onderwijspersoneel. Er wordt 

over zaken besluiten genomen, die verstrekkende gevolgen voor het 

personeel heeft zonder dat men maar het flauwste idee heeft hoe die tot 

stand komen. Het vervelende is wel, dat het personeel, vaak plotseling, via 

dwingende mededelingen die besluiten heeft uit te voeren. Over democra-

tische besluitvorming en communicatie gesproken ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


