
De allereerste School!Week komt eraan! Overal in het land maken 

openbare scholen zich op voor een mooie actieweek in het kader 

van de campagne ‘Ik ben welkom’. In week 12 van 2012, van 19 tot 

23 maart, zetten we met zijn allen het openbaar onderwijs als een 

sterk merk op de kaart. U doet toch ook mee?

Openbaar onderwijs:
Een sterk merk

Er zijn heel veel manieren om mee 

te doen aan de campagneweek. 

In deze speciale actiekrant vindt 

u tal van voorbeelden waarmee 

u straks actief kunt laten zien wat 

openbaar onderwijs nu werkelijk 

inhoudt. Het gaat hier om de 

kernwaarden waar de scholen trots 

op zijn, maar die best wat meer 

in de schijnwerpers gezet mogen 

worden. Want het zijn erg mooie 

kernwaarden. Algemene toegan-

kelijkheid, wederzijds respect, waar-

den en normen en burgerschap: 

dát leren kinderen op de openbare 

school, naast hun gewone leervak-

ken. Scholen geven ook steeds 

meer concreet invulling aan deze 

kernwaarden. De School!Week is dé 

kans om aan de buitenwereld te 

laten zien dat het openbaar onder-

wijs heel bewust bezig is.  

Kinderen en jongeren laten graag 

zien dat ze op een geweldige 

school zitten. Uw leerlingen zijn uw 

beste ambassadeurs! Betrek ze 

dus bij de School!Week. Hoe meer 

scholen meedoen, hoe sterker de 

uitstraling van ons merk.

In deze krant meer over de cam-

pagne en veel ideeën voor de 

actieweek. Doe mee!

‘Wij doen mee aan de School!Week!’ 

De leerlingen van obs De Carrousel 

in Heerhugowaard hebben de pos-

ters met het campagnethema ‘Ik 

ben welkom’ alvast opgehangen. 

Ze staan in de startblokken voor 

een mooie actieweek.

Ook directeur Maartje Zwart heeft 

er zin in: ‘Ja, wij zijn trots op onze 

openbare school en dat wil-

len we meer en meer zichtbaar 

maken. De School!Week in maart 

is daarvoor natuurlijk een perfect 

moment.’ Het bestuur van De Car-

rousel, bestuur, Stichting De Blauwe 

Loper, heeft posters besteld voor 

alle 13 aangesloten scholen. Op 

elke school wordt een programma 

voorbereid om met de leerlingen 

en ouders in maart extra aandacht 

te besteden aan de kernwaarden 

van het openbaar onderwijs.

Uitbeelden en opschrijven

Leerlingen van De Carrousel gaan 

in de actieweek werkstukken maken 

die daarna op een ‘projectmuur’ 

worden tentoongesteld. Ze laten 

daarmee zien wat het precies 

inhoudt dat ‘iedereen welkom’ 

is. ‘Daar gaan we natuurlijk eerst 

met ze over discussiëren, vertelt 

Maartje Zwart. Eigenlijk denkt ze dat 

haar leerlingen het heel normaal 

vinden dat iedereen welkom is. 

‘En zo hoort het natuurlijk ook. Dat 

past ook bij de principes van ons 

Jenaplanonderwijs.’

Op De Carrousel is een speciale 

klas met kinderen met een be-

perking ondergebracht. Daardoor 

maken onze leerlingen toch al jong 

kennis met deze kinderen in rolstoe-

len. Daar leren ze van jongs af aan 

mee omgaan. 

Visie op burgerschap

Zwart vindt de campagne goed 

passen bij het relatief nieuwe vak 

burgerschapsvorming. ‘Het gaat 

om een visie op burgerschap, die 

we niet alleen in de campagne-

week uitdragen, maar het hele jaar. 

Onze projectmuur wordt dan ook 

blijvend: voortaan zal iedereen bij 

het binnenkomen van de school 

meteen zien wat het betekent dat 

dit een openbare school is, en hoe 

ook de kinderen zelf daar over den-

ken. Het wordt letterlijk tastbaar.’
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Groot debat in  

de School!Week

In het zilverstadje Schoonhoven 

gaat de School!Week straks van 

start met het Groot Krimpenerwaard 

Onderwijsdebat op 19 maart.  

Het is georganiseerd door het 

Schoonhovens College in samen-

werking met Onderwijs Primair,  

het bestuur van 18 basisscholen 

in de Krimpener- en Lopikerwaard. 

Volgens Berend Buddingh’, rector  

van het Schoonhovens College, 

wordt het een groot evenement, 

waarvoor vijf wethouders uit 

Krimpenerwaard-gemeenten zijn 

uitgenodigd, evenals Kete Kervezee 

van de PO-Raad en Sjoerd Slagter 

van de VO-raad. 

Het personeel van alle scholen,  

het bdrijfsleven, gemeenteraden en 

ouders worden uitgenodigd  

om mee te debatteren over de toe-

komst van het onderwijs. Later in de 

week wil Buddingh’ ook iets organi-

seren om de leerlingen te betrekken 

bij het thema ‘Ik ben welkom’.

Rector Buddingh’ tussen leerlingen  

van het Schoonhovens College,  

die het thema wel zien zitten.

De kick-off van HOPE XXL Junior 

wordt een van de hoogtepunten 

van de School!Week in maart. 

Het is een bijzonder project voor 

de basisschooljeugd, dat zeven-

degroepers uitdaagt om mee te 

denken over een betere wereld 

voor álle mensen. Daarmee past 

het helemaal bij het openbaar 

onderwijs.

HOPE XXL Junior sluit aan op de 

actie HOPE XXL, een initiatief van 

een groep jongeren uit de Gel-

derse streek De Liemers, die met 

concrete voorstellen willen werken 

aan een betere samenleving. Hun 

actie krijgt landelijk al steeds meer 

bekendheid. Tal van prominenten 

hebben het discussiemanifest, de 

Liemers List, met 85 stellingen van 

HOPE XXL al ondertekend. Ook in 

Europees verband komt er al aan-

dacht. Het uiteindelijke doel van de 

groep is om het manifest officieel 

aan te bieden aan de Verenigde 

Naties, en zo aan de hele wereld te 

laten zien dat de jeugd een betere 

toekomst wil. Met HOPE XXL Junior 

kunnen kinderen aanhaken. In mei 

Lees verder op pagina 2 

Kinderen van basiscool de Carrousel doen mee
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Doet u mee?



Hans Teegelbeckers, adviseur bij 

VOS/ABB, is projectleider van de 

campagne openbaar onderwijs. 

Met een team van enthousiaste 

mensen, zowel van VOS/ABB als 

van de Vereniging Openbaar 

Onderwijs, werkt hij al maanden 

achter de schermen aan het 

slagen van de campagne. Het 

doel: ‘Aan heel Nederland laten 

zien waar openbaar onderwijs 

voor staat’. 

‘Openbaar onderwijs: iets om trots 

op te zijn’

‘Het motto van de campagne 

openbaar onderwijs School!Week 

is ‘Ik ben welkom’. Dat hebben we 

ontleend aan de eerste kernwaarde. 

Het is heel essentieel voor open-

bare scholen, zo essentieel dat ze 

het zelf vaak gewoon vinden. Maar 

het is echt iets om trots op te zijn 

en dat mogen die scholen best 

wat meer uitdragen. Vandaar deze 

campagne.’ Hij klinkt bevlogen en 

dat is hij dan ook: Hans Teegel-

beckers, een man met roots in het 

openbaar onderwijs. Daar ligt zijn 

hart. Geen wonder dat hij zich zo 

inzet voor de campagne. Er is een 

website ontwikkeld met instrumen-

ten en handreikingen, waaronder 

een praktisch handboek om de 

School!Week invulling te geven. 

Daarnaast is contact gelegd met 

tal van mensen en organisaties die 

de campagne ondersteunen.  

De brede steun blijkt inmiddels uit 

de indrukwekkende lijst van leden 

van het Comité van Aanbeveling 

(zie pag. 8).

Veilige mini-maatschappij

Hoe meer scholen zich in de 

School!Week 2012 in de kijker 

spelen, hoe sterker het signaal zal 

zijn. Een signaal dat ouders en 

leerlingen in heel Nederland een 

helder beeld moet geven van de 

eigenheid van openbaar onderwijs 

naast het bijzonder onderwijs. 

‘Ouders kunnen vaak wel vertel-

len waar een christelijke of een 

katholieke school voor staat, maar 

niet wat de meerwaarde is van de 

openbare school. Terwijl die er wel 

degelijk is. Door de eerste twee 

kernwaarden, ‘iedereen welkom’ 

en ‘iedereen benoembaar’, is het 

openbaar onderwijs de veilige 

mini-maatschappij waar een kind 

wordt voorbereid op het leven  

in de echte, multi-culturele Neder-

landse maatschappij. En daar zijn 

we supertrots op!’

Hans Teegelbeckers

‘ Hoe meer scholen meedoen,  
hoe sterker het signaal’

komt er een grote kinderconferen-

tie, waar 150 kinderen uit groep 7 

aan mee kunnen doen. Het is de 

bedoeling dat het kinderen zijn met 

verschillende achtergronden, kin-

deren met ‘roots’ in allerlei landen. 

Zij laten op de conferentie zien dat 

ze samen willen werken aan een 

betere samenleving.

‘Kinderen willen wereldvrede’ 

De klas van Katinka den Os van 

obs Lucas van Leyden in Leiden is 

de eerste die meedoet aan HOPE 

XXL Junior en de kinderen zijn heel 

enthousiast. 

De groep was in december te gast 

bij de jongeren van de Liemers List, 

die toen een Glazen Kluis hadden 

georganiseerd in aansluiting op 

de actie Serious Request met het 

Glazen Huis, dat dit keer in Leiden 

stond. De Glazen Kluis van de club 

uit De Liemers was een marathon-

discussie van 24 uur, de Dialoog, in 

een kas van de Hortus Botanicus. 

Hier gingen de jongeren van HOPE 

XXL in gesprek met diverse promi-

nenten, zoals cabaretier Freek de 

Jonge, oud-politici Joris Voorhoeve 

en Arend Jan Boekestijn en schrijver 

Jan Terlouw. Zij dragen het initiatief 

een warm hart toe.  

Ontbijt in de Glazen Kluis

‘Ik ben met heel groep 7 gaan 

ontbijten in de Glazen Kluis’, vertelt 

Katinka den Os. ‘De kinderen 

mochten in groepjes een wereld-

vlag ontwerpen. De jongeren kwa-

men hen helpen en zo ontstonden 

en passant gesprekken over de 

thema’s van HOPE XXL. Kinderen 

begrijpen heel goed waar dat over 

gaat.’ ’s Middags zijn twee kinderen 

van de Lucas van Leydenschool 

met Jan Terlouw meegegaan 

naar het Glazen Huis van Serious 

Request. Er is toen een videofilm 

gemaakt, waarop de tweeling 

Fabian en Rosa Koolen (10) te zien 

is. (kijk op www.hope-xxl.com). 

Meedoen met HOPE XXL?

Onderdeel van HOPE XXL Junior  

is dat alle deelnemende scholen 

een wereldvlag ontwerpen.  

Aan het eind van het jaar wordt 

daar een winnend ontwerp uit 

gekozen. Ook kunnen de deelne-

mende scholen een afvaardiging 

sturen naar de kinderconferentie 

op 25 mei. Er is plaats voor 150 

kinderen, die elk een (groot)ouder 

mogen meenemen. VOS/ABB 

steunt het kinderproject. Leerlingen 

die mee willen doen aan HOPE 

XXL Junior kunnen zich bij VOS/ABB 

aanmelden via  

www.openbaaronderwijs.nu.
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Scholen die lid zijn van VOS/ABB of de Vereniging Openbaar Onder-

wijs kunnen in de School!Week een passende workshop of andere 

activiteit met korting of zelfs gratis in huis halen. Het zijn allemaal 

manieren om de kernwaarden binnen uw school, uw bestuur of uw 

team een gezicht te geven.

Aan de slag 
met de kernwaarden!
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De kernwaarden van 
openbaar onderwijs
Dit zijn de zes kernwaarden van 

openbaar onderwijs. Ze zijn op-

gesteld in samenspraak met het 

onderwijsveld en geven een helder 

beeld van de kracht en eigenheid 

van openbare scholen.

De kernwaarden zijn ook verbeeld 

in een PowerPoint-presentatie die  

u kunt downloaden van de website 

www.openbaaronderwijs.nu. Foto’s 

en stellingen maken deze presen-

tatie bijzonder geschikt voor een 

bespreking van de kernwaarden in 

teamvergadering of in een klas. 

Voor de gratis workshops geldt:  

wie het eerst komt, wie het eerst 

maalt. Kijk op de website  

www.openbaaronderwijs.nu om te 

zien of de activiteit van uw keuze 

nog beschikbaar is. Uiteraard kunt 

u later dit jaar ook altijd nog zo’n 

workshop doen met uw team(s) of 

bestuur. Hieronder een overzicht 

van de mogelijkheden. 

*  Hoe openbaar is uw  

onderwijsorganisatie? 

Met het instrument ZelfEvaluatie-

Kader (ZEK) identiteit meet een 

schoolbestuur hoe hun scholen 

omgaan met de openbare iden-

titeit. Dat gebeurt op basis van 

vragenlijsten die worden uitgezet 

onder bestuursleden, personeel, 

ouders en samenwerkingspartners. 

Een bewustwordingsproces waar 

al heel snel concrete ideeën uit 

komen rollen.

* Personeelsdag Kernwaarden

Een dag lang met het hele perso-

neel intensief aan de slag met de 

kernwaarden openbaar onderwijs. 

Waar staan we voor? Waar gaan 

we voor? En hoe pakken we het 

aan? Enkele voorbeelden van zulke 

personeelsdagen staan op  

www.openbaaronderwijs.nu.

*  Kernwaarden: zichtbaar,  

merkbaar, voelbaar

In deze workshop zoeken Hans 

Teegelbeckers en/of Marleen Lam-

mers met u naar een vertaling van 

de papieren kernwaarden naar 

‘zichtbare, merkbare, voelbare’ 

kernwaarden, passend binnen uw 

organisatie. 

*  Het verhaal van uw school  

en de kernwaarden

U gaat als team op zoek naar 

de kernwaarden en specifieke 

kenmerken van de school. Doel is 

dat alle teamleden hierna in één 

minuut kunnen vertellen waar hun 

openbare school voor staat. 

*  Verbindende waarden voor het 

oplossen van pestsituaties

Deze workshop verzorgt Hélène  

van Oudheusden op verzoek van 

VOS/ABB. In de School!Week doet 

ze dan bovendien één keer hele-

maal gratis en wel op de dinsdag-

middag. Hiervoor kunt u zich nog 

aanmelden op de website  

www.openbaaronderwijs.nu. Van 

Oudheusden laat in de workshop 

zien hoe je de kernwaarden kunt 

inzetten om pestgedrag te voorko-

men of op te lossen.

* Diversiteit verrijkt!

Dit is een workshop voor docenten 

en/of een training voor leerlingen in 

het voortgezet onderwijs. De deel-

nemers ervaren hoe stimulerend 

het is om respect te geven en te 

krijgen. Het wordt zichtbaar hoe ver-

rijkend een divers samengestelde 

school- of leefomgeving is.
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Raymond Godding is actief 

als schrijver en trainer op het 

gebied van communicatie. Hij 

helpt (onderwijs)organisaties 

met het tastbaar maken van hun 

kernwaarden in verhalen, beel-

den en gedrag. De campagne 

voor het openbaar onderwijs 

spreekt hem aan, omdat het hier 

ook gaat over bewustwording 

van waarden. Vandaar dat hij 

graag toetrad tot het Comité van 

Aanbeveling.

‘Fan van het openbaar onderwijs’

‘Ik ben echt een fan van het 

openbaar onderwijs’, zegt Ray-

mond Godding. ‘Ik hoop dat de 

campagne meer fans oplevert, 

want het is fijn voor scholen om fans 

te hebben. Met fans heb je een 

hartverbintenis, die je met klanten 

niet hebt.’ Godding zelf is vooral 

fan omdat het openbaar onderwijs 

kernwaarden biedt, die volgens 

hem generiek zouden moeten zijn 

voor de samenleving: ‘Zaken als 

respect, tolerantie en het idee dat 

iedereen welkom is, zouden leidend 

moeten zijn in onze samenleving.’

De campagneweek is een prima 

moment voor scholen om hun om-

geving weer eens bewust te maken 

van die mooie waarden. ‘Soms 

stralen scholen het onvoldoende 

uit, omdat niet iedereen binnen 

de school zich ervan bewust is. 

Daarom is het zo goed om regel-

matig met elkaar te praten over 

de waarden die je wilt uitstralen. 

De campagneweek, van 19 tot 23 

maart, is daar natuurlijk een uitgele-

zen moment voor. Hang niet alleen 

de poster op, maar bespreek ook 

eens of het hele team nog weet 

wat de kracht is van openbaar 

onderwijs? Maak het concreet. 

Waar zijn we het meest trots op? 

Wat zijn onze sterke punten?,’ aldus 

Godding.

Drie sterke punten

Hij adviseert scholen om niet te 

veel tegelijk te willen communice-

ren. ‘Maak je eigen keuzes, bepaal 

welke waarden binnen jouw school 

het belangrijkst zijn. Niet meer dan 

drie: dat is te communiceren, dat 

blijft hangen bij mensen.

Maar er kan meer. ‘Als de leraren 

ermee bezig zijn, is het aardig om 

vervolgens ook eens met  

de leerlingen te discussiëren over 

deze kernwaarden’, aldus Godding. 

‘Herkennen zij ze ook en zijn zij er 

ook trots op? Het gaat hier  

om bewustwording. Eerst moeten 

de leraren en leerlingen zelf zich 

bewust worden van de kracht  

van de openbare school. Dan 

gaan ze het vanzelf naar buiten 

toe uitdragen en kan de school 

zich ermee profileren.’ 

www.godding-co.nl.

Het begon met zwarte en witte scholen in zwarte en witte wijken in Amsterdam die een uitwisseling organiseerden 

om hun leerlingen kennis te laten maken met vreemde kinderen van een heel andere school. Dat was zo  

succesvol, dat het project Welkom in mijn Wijk (WimW) nu een begrip is in Amsterdam en nu ook landelijk wordt 

uitgerold. Er zijn inmiddels ook een programma’s ontwikkeld voor contacten tussen stad en dorp en voor  

gemengde scholen. Het komend halfjaar staan er 9 uitwisselingen in Amsterdam op de agenda en ook  

een aantal WimW-activiteiten in Leiden en Heerlen. Maar het kan natuurlijk overal in het land.

Welkom in  
mijn wijk
‘Welkom in mijn wijk’ is een mooie 

manier om kinderen kennis te la-

ten maken met kinderen die heel 

andere sociaal-maatschappelijke 

achtergrond hebben. Zo kunnen 

ook scholen die in een eenzijdig 

opgebouwde buurt staan, wat 

meer ontmoetingen regelen. In 

Amsterdam is het project al jaren 

een succes. Dit jaar gaat het ook 

elders in het land van start. 

Kennismaken met andere kinderen

Je wijk laten zien aan andere kinderen, dat is leuk.

Indruk gemaakt

Dat het aanslaat, blijkt uit het 

verhaal van de 18-jarige Resul 

Doganbas uit Amsterdam. Toen hij 

nog in groep 8 van de openbare 

Slootermeerschool zat, deed hij al 

mee aan zo’n WimW-uitwisseling. 

Dat maakte zo’n indruk op hem, 

dat hij nu begeleider van het pro-

ject is geworden. ‘Bij mij op school 

zaten alleen buitenlandse kinderen. 

Op die andere school zaten alleen 

witte kinderen die heel netjes praat-

ten. Het was heel leuk om die te 

ontmoeten’, zegt hij. Bij alle uitwis-

selingen, waarbij de leerlingen hun 

wijk laten zien aan de bezoekende 

kinderen, merken de begeleiders 

dat er heel snel over en weer con-

tacten worden gelegd. Ze wisselen 

al snel hun Hyves-adressen uit. ‘Dit 

is een heel mooie manier om het 

blikveld van kinderen te verbreden’, 

zegt Marleen Lammers van de ver-

eniging VOS/ABB, die een samen-

werking is aangegaan met Welkom 

in mijn Wijk om het project verder 

in het land uit te rollen. ‘Door deze 

kennismakingen gaan kinderen ge-

nuanceerder over elkaar denken.’

www.welkominmijnwijk.nl.

Raymond Godding

Zwart-wit of  
stad-dorp

Gratis posters ‘Ik ben welkom’

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bieden hun 

leden gratis grote posters aan die zij kunnen gebruiken om  

de School!Week 2012 onder de aandacht te brengen. 

U betaalt slechts de verzendkosten.

Op de poster, die A2-formaat heeft, staat het logo met de slogan  

‘Ik ben welkom’, het thema van de School!Week 2012. Hang de posters 

voor de ramen van uw school, maar misschien ook – voorzien van het 

logo van uw school - in club- en buurthuizen, om de hele wijk te atten-

deren op de School!Week. Het bestelformulier staat op de websites 

www.openbaaronderwijs.nu. 

De posters zijn gratis voor leden van VOS/ABB en/of VOO. De verzend-

kosten bedragen 6,75 euro per koker met maximaal 20 posters.  

Ook niet-leden die met hun openbare school willen meedoen aan  

de actie, kunnen de posters bestellen. Voor hen kosten ze 15 euro  

plus de verzendkosten van 6,75 euro. 

Op de website www.openbaaronderwijs.nu (bij downloads) is ook 

het kosteloze bestand van de poster te vinden, dat u kunt gebruiken 

om op uw website en in uw e-mails te plaatsen, of om uw  

eigen poster mee te ontwerpen.
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‘Geweldig thema om op te improviseren’
Improviseren is het sterke punt  

van theatergroep The Big Mo 

Impro Theatre Show. ‘Van elk 

onderwerp kunnen wij een voor-

stelling maken’, zegt Martijn Loe-

rakker. Het campagnethema ‘Ik 

ben welkom’ brengt hem meteen 

op ideeën. ‘Dat is een geweldig 

thema om over te improviseren’. 

Loerakker is cabaretier, tekst schrijver 

en speler bij The Big Mo Impro 

Theatre Show. Een gezelschap 

dat in wisselende samenstellingen 

speelt in theaters, bedrijven én 

scholen. Zowel in het primair als 

in het voortgezet onderwijs zijn de 

spelers actief en altijd weten ze hun 

publiek enthousiast mee te krijgen. 

De campagne over de kernwaar-

den van het openbaar onderwijs 

inspireert de theatergroep. ‘Op de 

basisschool kunnen we bijvoor-

beeld de onderlinge verschillen 

tussen kinderen gebruiken om een 

probleem op te lossen. Daaruit blijkt 

dan dat ze allemaal met hun eigen 

talenten nodig en welkom zijn. Voor 

het voortgezet onderwijs kunnen 

we korte sketches met leerlingen 

spelen over diversiteit en respect.’ 

De pers erbij

Loerakker ziet voor de School!Week 

extra mogelijkheden: ‘Ik kan me 

voorstellen dat een school die in 

die actieweek een theatervoorstel-

ling boekt, ook andere kinderen 

uit de buurt of wijk uitnodigt om te 

komen kijken. Of een klas van een 

andere school. Dan breng je écht 

je eerste kernwaarde in de praktijk: 

iedereen is welkom. Laat ze alle-

maal maar komen en wij verwerken  

dat dan weer in het stuk.  

Daarmee trek je gegarandeerd  

de aandacht van de pers!’. 

www.thebigmo.nl of 

www.theaterinschool.nl.

Theater voor 
het primair  
onderwijs
The Big Mo Meespeelshow

Al improviserend laten de spelers 

van The Big Mo samen met de 

kinderen een verhaal ontstaan. 

In de School!Week is dat natuur-

lijk een verhaal dat aansluit op 

het thema ‘Ik ben welkom’.  

Over verschillen tussen mensen 

en hoe waardevol die verschillen 

nu juist zijn. Theatergroep 

The Big Mo biedt altijd maatwerk. Er 

kan één voorstelling voor alle  

klassen gespeeld worden, maar het 

is ook mogelijk om drie verschil-

lende voorstellingen op één dag te 

plannen. Dan kunnen de acteurs 

voor de onderbouw een compleet 

andere voorstelling spelen dan 

voor de midden- en bovenbouw. 

Dat kost evenveel als drie keer 

dezelfde voorstelling.

‘7 in één klap’ door Voorstelling  

in de Klas

Een voorstelling over roddelen, 

informatie en vertrouwen.  

Geschikt voor groep 6, 7 en 8.  

Duur 30 minuten.

Voorstelling in de Klas is een nieuw 

samenwerkingsverband van de 

jeugdtheatergroepen Dries en No-

chem & Van Luyn. Beide groepen 

maken al jaren jeugdtheater met 

serieuze thema’s gegoten in lichte 

en humorvolle vorm. Theatergroep 

Dries heeft met ‘Kookeiland’, 

‘Overstag’ en ‘Ontgoocheld’ al 

vele scholen en theaters bezocht, 

net zoals Nochem & Van Luyn dit 

hebben gedaan met onder meer 

‘Engelen’, WIN! en ‘Decu’ .

Deze voorstellingen worden in de 

klas gespeeld. Dit om de intimiteit 

te vergroten en de kinderen de 

voorstelling van zo dichtbij mogelijk 

te laten beleven. Voor de scholen 

levert dit veel gemak op: er hoeft 

weinig georganiseerd te worden.

Kinderconcert ‘Uit je hoofd’ 

Wat speelt zich af in het hoofd van 

het kind? Alle mogelijke gedach-

ten liggen ten grondslag aan dit 

kinderconcert voor kinderen van 5 

tot 9 jaar. Geschikt dus voor groep 

3 tot en met 5. Een voorstelling van 

Posttheater Productions. 

Actie: Speciaal voor de 

School!Week worden een gratis 

mini-workshop en Meet & Greet 

na afloop aangeboden. 

De Poort: je eigen heldenverhaal

De Poort is een komische en tijdloze 

poppenvoorstelling over vertrouwen 

hebben in jezelf, twijfel overwin-

nen en het avontuur aangaan. 

Een sprookje over keuzes en 

heldenmoed. Aansluitend aan de 

voorstelling gaan de leerlingen 

actief aan de slag in een theater-

workshop.

Deze voorstelling is geschikt 

voor groep 3 t/m 8. Actie: in de 

School!Week is deze voorstelling  

te boeken met 50 euro korting.

Kijk voor deze en andere  

schoolvoorstellingen op  

www.theaterinschool.nl

Theater voor 
het voortgezet 
onderwijs
The Big Mo: themavoorstelling ‘Ik 

ben welkom’. 

Geïmproviseerde sketches en 

cabaret. Deze voorstelling wordt 

gemaakt voor en met jongeren 

vanaf 12 jaar van alle school-

niveaus. De spelers van The Big Mo 

sluiten aan bij het thema van de 

School!Week: ‘Ik ben welkom’. Over 

verschillen tussen mensen en de 

waarde daarvan.

Actie: Korting op voorstellingen 

in de School!Week.

Cabaret: ‘Groeipijn’

‘Groeipijn’ is een voorstelling van 

cabaretduo Reijn en Goed (Renate 

Reijnders en Kim Goedegebure). 

Het gaat over kiezen wie je wilt zijn, 

en trouw zijn aan jezelf. Daarmee 

past ook deze voorstelling heel 

goed bij het thema van  

de School!Week. Geschikt voor 

leerlingen van 14 jaar en ouder  

van alle schoolniveaus. 

Actie: 2de voorstelling gratis 

en een Meet and Greet met de 

actrices na afloop.

‘Doen of Durven’

Sommige mensen houden met 

iedereen rekening, behalve met 

zichzelf. Andere mensen denken 

juist dat de hele wereld alleen om 

hen draait. En jij? Doe jij altijd wat je 

wilt of doe je wat de rest doet?  

Wat vind jij beter? 

‘Doen of durven’ stelt al deze vra-

gen door middel van verrassende 

komische sketches en mooie 

liedjes. Gespeeld door de Meisjes 

Scholten (Liesbeth Groenwold,  

Sophie van Oers en Nina de la 

Croix). Geschikt voor 12 jaar en 

ouder, alle schoolniveaus.

Actie: 120 euro korting op 1 

voorstelling, 180 euro korting op 

2 voorstellingen. 

‘Close’: op zoek naar jezelf 

De voorstelling ‘Close’ vertelt het 

verhaal van 4 jongeren, die op 

zoek zijn naar zichzelf en elkaar. 

Deze voorstelling wordt in een 

klaslokaal gespeeld. Hierdoor 

wordt binnen de veilige omge-

ving van de klas een intieme en 

open sfeer gecreëerd, waarin de 

leerlingen worden geconfronteerd 

met de thematiek van de voorstel-

ling: liefde, seksualiteit, loverboys, 

muziek- en beeldcultuur en vooral 

grenzen stellen.

Gespeeld door Theatergroep 

Zwerm (Ben van Bokhoven, 

Claire Schuyffel, Esther Hulst, Kay 

de Jong). Geschikt voor jongeren 

vanaf 12 jaar van alle school-

niveaus.

‘Normaal’. Of niet?

‘Normaal’ is een beeldende voor-

stelling vol humor. De jeugd maakt 

kennis met Milan en Emma en volgt 

een dag uit hun leven: opstaan, 

ontbijten, naar school en ’s avonds 

naar het schoolfeest. Ogenschijnlijk 

allemaal heel normaal. Maar wat 

en wie is nou eigenlijk normaal? 

Milan en Emma proberen uit te vin-

den hoe ze op elkaar overkomen. 

Theatergroep Ponies maakte deze 

voorstelling in opdracht van het Ro-

zentheater in Amsterdam voor de 

Kunstmanifestatie NIET NORMAAL in 

2010. Tweeduizend jongeren zagen 

deze voorstelling en reageerden zo 

enthousiast, dat het stuk nog steeds 

wordt gespeeld. Geschikt voor 12 

jaar en ouder, alle schoolniveaus. 

Kijk voor alle informatie en boe-

kingen op www.theaterinschool.nl  

of neem contact op met het 

impresariaat van Engelenburg 

Theaterproducties in Haarlem, 

telefoon 023 531 5578 of  

info@vanengelenburgtheater.nl.

‘ Nodig ook andere kinderen  
uit de wijk uit!’

Theater geeft 
kernwaarden 
vorm
Theater is een mooi middel om 

leerlingen te betrekken bij de 

campagne openbaar onderwijs. 

Leerlingen kunnen zelf improvise-

ren over het thema ‘Ik ben wel-

kom’. Of bespreek het thema in 

de klas na een schoolvoorstelling 

van een professionele theater-

groep. Er is keus genoeg.

Foto uit de voorstelling  

‘Durven Doen’



Aandacht voor homoseksualiteit helpt
De School!Week kan een mooie aanleiding zijn om weer eens expliciet aandacht te besteden aan homoseksualiteit. 

Want homoseksuele leerkrachten en leerlingen zijn natúúrlijk ook welkom op de openbare school, maar voelen  

ze dat ook zo? Aandacht voor homoseksualiteit helpt, zo blijkt uit onderzoek.

Scholen die aandacht besteden 

aan homoseksualiteit, hebben 

tolerantere leerlingen.

Er zijn tegenwoordig verschillende 

manieren om het onderwerp aan 

te kaarten. Vertoon een film, ga de 

dialoog aan of zet intern een ID-

campagne op. Want niets verdient 

meer aandacht dan het vanzelf-

sprekende, zoals de website van 

het project De Dialoog zegt.

Een aansprekende film

De documentaire ‘Help! Een homo 

in de klas’ van Claudia van Deude-

kom laat zien welke vooroordelen 

er onder jongeren bestaan over ho-

mo’s. Van Deudekom registreerde 

in 2010 met haar regisseur Doesjka 

van Hoogdalem de reacties van 

jongeren tijdens voorlichtingslessen 

door COC-voorlichters op scholen. 

Onthutsende, maar ook hoopge-

vende reacties komen ze tegen. 

Uitspraken die heel goed gebruikt 

kunnen worden voor een discussie 

in uw klas. Er is een dialooghand-

leiding bij de film. De docu is via 

internet te bekijken, onder meer via 

www.hollanddoc.nl.

De Dialoog

De Dialoog is een project dat (on-

derwijs)organisaties helpt om een 

open gesprek te organiseren over 

homoseksualiteit. Die gesprekken 

zijn gericht op sociale acceptatie 

van homoseksualiteit. In de ‘ge-

reedschapskist’ op de website van 

De Dialoog is alles te vinden om 

een succesvolle en inspirerende 

dialoogbijeenkomst te organiseren. 

Eventuele ondersteuning vindt  

u bij Dander, de organisatie  

die De Dialoog uitvoert.  

Kijk op www.dedialoog.nl en 

op www.dander.nl.

Mijn ID

‘Mijn ID’ staat voor ‘mijn identiteit’ 

maar ook voor ‘mijn idee’. Het is 

een actieve methode met onder 

meer posters en een zuil, waar foto-

collages op staan. Aan de foto’s 

is niet direct te zien dat het om 

homoseksuele jongeren gaat.  

Er zijn ook een kijkgaten in de zuil, 

en wie daar doorheen kijkt ziet het 

wel en krijgt een vraag voorgelegd. 

Leerlingen mogen met viltstiften 

reacties op de zuil schrijven.  

De posters en de zuil zijn bedoeld 

als introducties op een minicam-

pagne op school. Daarvoor zijn er 

ook een docentenhandleiding, een 

doos met lestips voor in de docen-

tenkamer en een handleiding om 

leerlingen een klein onderzoek  

te laten doen.  

Kijk op www.edudivers.nl.

Het thema ‘Ik ben welkom’ van 

de Campagne Openbaar Onder-

wijs trok meteen de aandacht 

van Joris Blaauw (24), voorzitter 

van de COC Nijmegen en stu-

dent ‘social en cultural sciences’ 

aan de Radboud Universiteit.  

Om die kernwaarde te steunen 

en verder uit te dragen werd  

hij lid van het Comité van  

Aanbeveling van de campagne. 

Mooi signaal

‘Het is heel belangrijk dat een 

school het signaal ‘Iedereen is wel-

kom’ afgeeft en laat zien dat het in 

de praktijk ook echt waar is’, zegt 

Joris Blaauw, ‘Jongeren brengen 

zoveel tijd door op school, daar 

moeten ze zich veilig en welkom 

kunnen voelen. Ook homoseksuele 

jongeren. Je weet niet hoe vaak zíj 

zich nog eenzaam en onwelkom 

voelen’. Een school kan daar wel 

degelijk iets aan doen. Volgens 

Blaauw staat het vast dat scholen 

die actief aandacht besteden aan 

het fenomeen homoseksualiteit, 

tolerantere leerlingen hebben, die 

positiever zijn over homo’s.

Twee papa’s

Blaauw: ‘Het onderwerp kan op  

allerlei manieren aangepakt  

worden, zowel in het primair als in 

het voortgezet onderwijs. In groep 7 

en 8 kun je bijvoorbeeld inzoomen 

op de vraag waarom sommige 

kinderen twee papa’s of twee 

mama’s hebben.’

In het voortgezet onderwijs kan 

op allerlei manieren voorlichting 

worden gegeven. ‘Probeer dan 

parallellen te trekken met andere 

minderheden. Het gaat erom het 

beeld dat jongeren van homo’s 

hebben, te nuanceren. Belang-

rijk is ook dat er op alle niveaus 

van het onderwijs aandacht aan 

wordt besteed, want het blijkt dat 

hoogopgeleiden toleranter zijn dan 

laagopgeleiden.’

Onderzoek

Blaauw refereert aan onderzoek uit 

het verleden, waaruit dit is geble-

ken. Zelf is hij, ter afronding van zijn 

studie sociologie, bezig met een 

nieuw groot onderzoek, waarvoor 

hij in samenwerking met de GGD 

van Nijmegen 7000 scholieren in 

de 2e en 4e klas van het voortge-

zet onderwijs heeft ondervraagd. 

‘Ik wil uitzoeken hoe het komt dat 

hogeropgeleiden toleranter zijn. 

Maar ik ben ook benieuwd hoe 

groot de invloed is van de verschil-

lende groepen waarin kinderen 

zich bewegen: hun vrienden, hun 

ouders, hun klasgenoten, hun 

leraren. Wat is de wisselwerking 

tussen die groepen en hoe komen 

de leerlingen tot hun oordeel?’ Hij 

verwacht in augustus de uitkomsten 

van zijn onderzoek te hebben. 

www.schoolsoutweb.nl.

Joris Blaauw van COC Nijmegen

Joris Blaauw: ‘Beeld nuanceren.’ 

(Foto: Paul Rapp).

Juist openbaar onderwijs biedt 

geestelijke rijkdom. Maar weten 

de ouders van uw leerlingen dat 

ook? Vertel er eens wat meer over. 

Bijvoorbeeld in de School!Week.

De openbare school stelt kinderen 

in staat na te denken over verschil-

lende levensbeschouwingen en 

de vraag hoe ze daar zelf in staan. 

Ook biedt het openbaar onderwijs 

de mogelijkheid om godsdienstig 

of humanistisch vormingsonderwijs 

te volgen. 

Er zijn verschillende lesmethodes 

om aandacht te besteden aan 

levensbeschouwing.  

Bijvoorbeeld ‘Heb ’t lef ’, een  

splinternieuwe, multimediale  

methode voor het openbaar 

primair onderwijs, bedoeld om 

kinderen te begeleiden bij hun 

levensbeschouwelijke en morele 

ontwikkeling. Er wordt actief gebruik 

gemaakt van het digibord.

Een andere methode voor het 

primair onderwijs is ‘Kleur’,  

die aansluit bij de culturele en  

religieuze diversiteit in school en 

samenleving en ook aandacht 

besteedt aan wereldreligies.  

Meer informatie op www.hebtlef.nl 

en www.kleuropschool.nl. 

Geestelijke rijkdom in het 
openbaar onderwijs
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Voor godsdienstig of humanistisch 

vormingsonderwijs kan een externe 

deskundige (bijvoorbeeld dominee) 

op de openbare school worden 

uitgenodigd. www.gvoenhvo.nl.

‘ Nietzsche 
ontmoet  
Jezus’ 

‘Nietzsche ontmoet Jezus in het 

openbaar onderwijs’ is de titel 

van een incompany workshop 

voor leerkrachten/docenten, 

door beleidsmedewerkster  

Lizzy Wijnen van VOS/ABB. 

Hoe praat je met kinderen en 

tieners over het leven na de dood? 

Welke levensvragen kun en wil je 

met ze bespreken? Tijdens deze 

workshop wordt de grondhouding 

van het openbaar onderwijs ten 

opzichte van levensbeschouwing 

besproken. Waar ligt de grens tus-

sen ondersteunen in ontwikkeling 

en indoctrinatie? 

U kunt de workshop boeken via het 

e-mailadres lwijnen@vosabb.nl.  

Dat kan natuurlijk het hele jaar, 

maar in de School!Week geeft 

Wijnen twee gratis workshops  

weg aan leden van VOS/ABB.  

U maakt kans op zo’n gratis work-

shop door een mailtje te sturen,  

onder vermelding van 

‘School!Week workshop levens-

beschouwing’ met daarin de 

datum en tijd van uw voorkeur. 

Wees er snel bij, want aanvragen 

worden behandeld op volgorde 

van aanmelding.

Vraag snel gratis 
workshop aan
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Sophie Hermans ondersteunt 

de School!Week 2012 vanuit De 

Publieke Zaak, een platform voor 

maatschappelijke vernieuwing. 

Deze organisatie houdt zich onder 

meer bezig met de ontwikkeling 

van de methode Cool Society.  

Die geeft een inhoudelijke  

begeleiding van de maatschap-

pelijke stages in het vmbo. 

‘Burgerschap ontwikkelen met 

Cool Society’

‘Cool Society is heel geschikt om 

burgerschap bij vmbo-scholieren te 

ontwikkelen’, zegt Sophie Hermans. 

‘Daarmee sluit de methode aan 

bij de kernwaarden van openbaar 

onderwijs’. Het is de reden waarom 

Hermans het programma juist tijdens 

de campagne voor openbaar 

onderwijs in week 12 graag in de 

schijnwerpers wil zetten.  

Hermans verzorgt graag een 

workshop over Cool Society. Ook is 

ze toegetreden tot het Comité van 

Aanbeveling van de campagne. 

Hermans: ‘Juist omdat in het open-

baar onderwijs ieder kind welkom 

is, ongeacht zijn afkomst of cultuur, 

worden hier de burgers van de toe-

komst klaargestoomd voor de multi-

culturele maatschappij. Ik wil graag 

ambassadeur zijn voor die scholen.’ 

Over Cool Society zegt ze: ‘Met dit 

programma kunnen scholen meer 

rendement halen uit de verplichte 

maatschappelijke stage. Want het 

moet toch eigenlijk meer zijn dan 

een vinkje op het rapport. Het is pas 

écht succesvol als je het in een con-

text plaatst, en met de leerlingen 

praat over de betekenis ervan. Daar 

kan het programma Cool Society bij 

helpen.’ www.coolsociety.nl.

Sophie Hermans van De Publieke Zaak

‘ Vertel  
verhalen  
in korte 
blogjes’

Een weblog is niets meer dan 

een website waarop regelmatig – 

liefst elke dag - een nieuwe tekst 

verschijnt. Zo’n blog is makkelijk 

te linken aan de website van een 

school. De grote vraag is natuurlijk: 

wie schrijft dan elke dag dat stukje? 

Ernst-Jan Pfauth ziet veel moge-

lijkheden: ‘Docenten kunnen een 

blogje maken, maar leerlingen  

ook. Laat ze eens een blog schrij-

ven in plaats van een opstel!  

Een uitdaging voor ze als hun tekst 

op internet verschijnt. Maar dat 

maximum van 150 woorden maakt 

het ook tot een lastige opdracht. 

Het is makkelijker om een lang 

verhaal te schrijven dan een  

goed kort verhaal’.

‘Waar de blogjes over moeten 

gaan? Als je het openbare verhaal 

wil vertellen, dan moeten die 

stukjes laten zien wat de kracht is 

van de openbare school’, zegt 

Pfauth. Wat maken leerlingen mee 

en wat maakt hun school in hun 

ogen bijzonder? Op het voortgezet 

onderwijs zou een klas ook eens 

een blogje kunnen schrijven over 

een kernwaarde van het openbaar 

onderwijs. Neem bijvoorbeeld de 

kernwaarde: ‘Iedereen is welkom 

op de openbare school’. Waaraan 

is dat te merken op hun school en 

wat vinden ze er zelf van?  

Misschien vinden ze het de ge-

woonste zaak van de wereld, en 

worden ze er pas trots op als ze 

zich realiseren dat dit motto niet 

overal geldt. 

Twitteren

 ‘Zet niet alle blogjes in één keer 

op de site’, adviseert Pfauth. ‘Elke 

dag één, dat is het kenmerk van 

een weblog. Zo trek je ook een 

eigen lezerspubliek. Dat moet je 

opbouwen, dus begin niet pas in 

de campagneweek, maar juist al 

in de weken daarvoor. Om er de 

aandacht op te vestigen, kan de 

school erover twitteren. Niet alleen 

een tweetje van ‘de nieuwe blog 

is online’, maar ook heel kort even 

waarover en van wie die blog is. 

Dat werkt. En: volhouden.’ 

Eigen krant

Pfauth begon zelf te bloggen toen 

hij nog studeerde. ‘Ik maakte die 

persoonlijke blog alsof het mijn 

eigen krant was. Ik zocht zelf het 

nieuws uit. Daarom interviewde 

ik een keer iemand van dagblad 

NRC. Vervolgens kreeg ik een baan 

aangeboden als chef-internet 

bij NRC.’ Inmiddels heeft Pfauth 

ook een boek geschreven over 

zijn blog-activiteiten: ‘Sex, Blogs & 

Rock-‘n-Roll’, met daarin zijn eigen 

avonturen als blogger en adviezen. 

Op zijn website staat een startgids 

met tips voor aankomende blog-

gers: dutchproblogger.nl/startgids.

Ons openbare verhaal
‘Een goede blogger vertelt verhalen’, zegt Ernst-Jan Pfauth. En hij kan het weten, want hij blogt zelf al jaren met 

veel succes; hij heeft zelfs zijn carrière aan het bloggen te danken. Zo werd hij chef internet bij het dagblad NRC 

dankzij zijn eigen blog dutchproblogger.nl. Ook voor scholen ziet hij kansen in een blog. 

‘Maar zet er dan geen droge berichten op. Het moeten echt persoonlijke verhalen zijn,  

want alleen daarmee krijg je lezers. En houd het kort: hooguit 150 woorden.’

Overal in het land zijn openbare scholen al bezig met de voor-

bereidingen voor een leuke en interessante School!Week. 

Er wordt van alles ondernomen, van een week lang open huis tot  

een wensendag. Hieronder een greep uit de plannen en ideeën.

Sophie Hermans: ‘Ik wil graag 

ambassadeur van het openbaar 

onderwijs zijn.’

Heilige Huisjes-dag

Op bezoek bij de heilige huisjes in 

de omgeving; kerk, synagoge en/

of moskee. De dag kan eindigen 

met kinderen die hun ervaringen 

vertellen. Natuurlijk maakt u er een 

mediamoment van. 

Wensendag

Organiseer een wensendag. 

Leerlingen doen hun wensen aan 

ballonnen voor de wijk, samenle-

ving, wereld. Kies met de klas of 

school een wens die de leerlingen in 

uitvoering brengen en communiceer 

erover.

Fruitactie

Met een fruitactie zet u uw school 

op een positieve manier in de kijker.  

U kunt campagnefruit uitdelen (ap-

pels met een actiesticker), of een  

abonnement nemen op schoolfruit. 

Maak daar dan wel de ouders  

op attent. Het is zelfs mogelijk om 

een fruitshakefiets te huren om 

actief de aandacht te vestigen 

Ideeën voor de School!Week

Een blog is misschien wel de beste 

manier om het openbare verhaal 

te laten zien. De meerwaarde van 

openbaar onderwijs is immers moei-

lijk in één zin te vatten: het is een 

optelsom van belevenissen binnen 

de school. Met een dagelijkse blog 

van hooguit 150 woorden kun-

nen leerlingen en docenten laten 

zien hoe bijzonder hun openbare 

school is. Zet het snel en slim op 

met deze tips van Nederlands 

superblogger Ernst-Jan Pfauth.

op de gezonde school. Kijk in het 

handboek op www.openbaaron-

derwijs.nu voor meer informatie.

BN’er of lokale held

Heeft Ali B. op uw school gezeten, 

of Claudia de Breij? 

Misschien wil die Bekende  

Nederlander wel meewerken  

aan de actieweek, door over  

zijn carrière te vertellen en herin-

neringen aan de school op te  

halen. Geen BN’er op school 

gehad? Dan wellicht wel een plaat-

selijke bekendheid oftewel  

een lokale held. Maak een  

filmpje van hem of haar en plaats 

het op uw site. Nodig de held  

uit voor een optreden in een  

klas. Levert al gauw een media-

moment op!

Kleurrijke school

Maak uw school zichtbaar in de 

buurt met behulp van het project 

SchoolBuurt. Zet een kunstenaar, 

tekstschrijver of hovenier in.  

De stichting Kleurrijke Scholen 

helpt scholen op deze manier hun 

imago te verbeteren en een meer 

gemengde populatie te krijgen.  

Kijk op www.kleurrijkescholen.nl. 

Let’s color!

Met verf en kwast maakt u uw 

school letterlijk kleurrijk en zicht-

baar in de wijk. Zet leerlingen en/

of docenten in, zodat ze betrokken 

raken bij hun eigen gebouw. Plaats 

foto’s van het resultaat op internet 

en win de kosten terug. Flexa kiest 

elke maand een winnaar.  

Kijk op www.hyves.nl/flexa.

Inzet stagiaires

Vraag uw stagiaires om leuke  

activiteiten te organiseren voor  

de School!Week. Zij zitten vaak 

vol frisse ideeën. Misschien geeft 

hun pabo wel studiepunten voor  

dit soort activiteiten.

Ernst-Jan Pfauth  

(Foto: Roger Cremers).



7School!week 19 - 23 maart 2012 | www.openbaaronderwijs.nu

Debatwedstrijd met prominenten
Een debatwedstrijd in de School!Week is niet alleen een mooie oefening in burgerschapsvorming, maar 

trekt meestal ook veel aandacht. Vooral als er plaatselijke prominenten bij zijn of als u de raadzaal in  

het gemeentehuis kunt regelen als locatie. Dan zit de pers waarschijnlijk wel op de publieke tribune.

/ Lerarenverzekeringen

Nog meer voordelen:
• Tot 10% pakketkorting
• Vrije keuze uit het pakket verzekeringen
• Persoonlijke digitale polismap
• Gratis opzegservice

Sluit nu snel en eenvoudig uw verzekeringen af op www.lerarenverzekeringen.nl

Aon Verzekeringen heeft het antwoord. 
Een aantrekkelijk en compleet verzekeringspakket voor 
u en uw gezinsleden. Dit pakket combineert uitgebreide 
dekking, uitstekende vergoeding en service met een zeer 
scherpe prijs.

Onmisbare verzekeringen, zelf voordelig 
te combineren.
-  auto
-  doorlopende reis
-  woonhuis 

-  inboedel
-  aansprakelijkheid
-  rechtsbijstand

Ook u heeft
weleens een vraag!

Een raadzaal vol met achtstegroe-

pers op het pluche: het leverde 

onlangs een volle publieke tribune 

op in het stadhuis van Almelo. De 

stichting Openbaar Primair Onder-

wijs Almelo (OPOA) organiseerde dit 

debat om de aandacht te vestigen 

op het openbaar onderwijs. Dat is 

zeker gelukt.

‘Debatteren is een goede manier 

om kinderen te leren hun mening 

goed te verwoorden en naar 

elkaars argumenten te luisteren’, 

vindt Auke van Selling, algemeen 

directeur van OPOA. ‘Ze leren 

tegelijkertijd dat het niet erg is als 

andere mensen anders over iets 

denken. Dat ze respect moeten 

hebben voor andermans ideeën, 

dat we niet allemaal hetzelfde 

hoeven te denken. En dat past 

natuurlijk helemaal bij openbaar 

onderwijs’. 

Jong beginnen

Debatteren is dan ook bij uitstek 

een actviteit die geschikt is voor  

de actieweek. Dat vindt Frits Bloem-

berg van het Debatbureau ook.  

Het Debatbureau geeft trainingen 

in debatvaardigheden en debat-

technieken. ‘Goed kunnen debat-

teren is anno 2012 een belangrijke 

vaardigheid’, zegt Bloemberg. 

‘Je mening kunnen verwoorden, 

opkomen voor je standpunt, ar-

gumenten aanvoeren en luisteren 

naar een ander, dat is heel goed 

te oefenen op school’. 

Kinderen kunnen al jong beginnen 

met oefeningen in debatteren, 

en in het voortgezet onderwijs 

kunnen ze er op alle niveaus en in 

alle leerjaren mee doorgaan. Zo 

worden ze steeds vaardiger. Ook 

de pabo gaat er mee door. De 

Stenden Pabo in Meppel heeft al 

een debatwedstrijd uitgeschreven 

voor de School!Week.

Waarover debatteren?

In de School!Week is het natuurlijk 

mooi om aan te sluiten op de 

campagne openbaar onderwijs. 

Het thema ‘Ik ben welkom’ kan 

een goed gespreksonderwerp zijn, 

waardoor scholieren zich er met-

een van bewust worden wat open-

baar onderwijs inhoudt. Homosek-

sualiteit is ook een onderwerp dat 

daarbij past.

Een aardig idee is om de huis-

aan-huisbladen te vragen om de 

stellingen van tevoren te publi-

ceren, met een oproep aan de 

lezers om reacties te geven via de 

website van de school. Die reacties 

kunnen dan weer gebruikt worden 

in het debat. Ook betrek je zo de 

buurt bij het evenement. Je kunt ze 

uitnodigen om als publiek bij het 

debattoernooi aanwezig te zijn. 

Het debat zelf is op verschillende 

manieren in te richten. Het kan een 

Lagerhuis-achtige opzet zijn of een 

vergadersetting.  

Kijk op www.openbaaronderwijs.nu 

of op www.hetdebatbureau.nl.

Scholieren  
op het pluche

Scoren met 
kernwaarden
Het splinternieuwe trainingsspel 

ID!ee is een goede manier om 

alle teamleden te betrekken bij 

de identiteit van het openbaar 

onderwijs. Hoe zouden zij zelf 

van hun school een sterk merk 

maken, als zij de touwtjes in 

handen hadden? 

Aan welke waarden zouden ze tijd 

en geld besteden, hoe zouden ze 

hun kernwaarden uitdragen?

Het spel, dat recent is ontwikkeld in 

opdracht van VOS/ABB, werd voor 

het eerst gespeeld op obs Kiezel 

en Kei in Bergambacht in de Krim-

penerwaard. Ook de rector van 

het nabijgelegen Schoonhovens 

College deed mee, want het spel 

is zowel voor primair- als voortge-

zet onderwijs geschikt. Het werd 

een middag waarop flink werd 

gescoord op de kernwaarden en 

waarop de spelers steeds fana-

tieker werden. Met een scorefor-

mulier, papiergeld, dobbelstenen 

en casus-kaarten konden ze zelf 

bepalen waar ze geld aan wilden 

besteden om de identiteit van de 

school sterker te maken. 

Al spelend kwam ook de discussie 

op gang. ‘Dat is precies de bedoe-

ling’, vertelt Marleen Lammers  

van VOS/ABB. ‘Mensen vinden  

sommige dingen vaak heel ge-

woon, bijvoorbeeld dat iedereen 

welkom en iedereen benoembaar 

is op de openbare school. Maar 

dat is op niet-openbare scholen 

niet gewoon. Als ze dat ontdekken,  

worden ze er trots op en gaan ze 

het zelf uitdragen als een sterk 

punt’.

De School!Week van 19-23 maart 

kan een mooie aanleiding zijn om 

het spel eens te spelen, maar dat 

kan natuurlijk de rest van het jaar 

ook. Het spel is te bestellen bij VOS/

ABB. Tot en met week 12 kunnen 

leden het spel bestellen voor de 

actieprijs van 15 euro per los spel 

of 50 euro voor een set van vier 

spellen. (Voor niet-leden gelden 

andere prijzen). Kijk hiervoor op 

www.vosabb.nl. 

VOS/ABB heeft inmiddels een 

aantal gratis workshop met het 

kernwaardenspel in de actieweek 

verloot. Er was veel belangstelling 

voor. De leden die zo’n workshop 

winnen, mogen ook het spel  

gratis houden.

Teamleden van Kiezel en Kei bezig met het ID!ee-spel.

Het spel: scoreformulieren, dobbelstenen en geld. Ook casus- en  

kanskaarten horen er nog bij.

Scholieren in de raadzaal van Almelo.
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Openbare scholen kunnen hun 

identiteit verder versterken door 

leerkrachten aan te stellen die 

in het bezit zijn van het Diploma 

openbaar onderwijs. Steeds 

meer pabo’s bieden de module 

aan en ook leerkrachten die al 

lang voor de klas staan, volgen 

soms een cursus om dit diploma 

binnen te halen.

Niet gek, want zij worden hiermee 

extra aantrekkelijk voor de werkge-

vers in het openbaar onderwijs. Het 

zijn immers déze leerkrachten die 

het openbare gedachtegoed in 

de dagelijkse praktijk zullen gaan 

uitdragen en bijdragen aan de 

versterking van het merk.

De pabo-module openbaar on-

derwijs geeft de studenten inzicht 

in de eigenheid van openbare 

scholen. Ze maken kennis met de 

kernwaarden én – nog belangrijker 

– leren hoe ze die in de alledaagse 

praktijk kunnen toepassen. Daarbij 

gaat het om het effectief tot stand 

brengen van een ontmoeting 

tussen kinderen met verschillende 

levensbeschouwingen en cultu-

ren. Een ontmoeting in een open 

en respectvolle sfeer. Dat vergt 

bepaalde vaardigheden van 

leerkrachten; vaardigheden waar 

de schoolbesturen meer en meer 

waarde aan hechten. Vandaar dat 

ook nascholing in deze module 

vaak wordt gestimuleerd. Het zijn 

uiteindelijk de leerkrachten die de 

identiteit van de school elke dag 

moeten invullen. 

13 pabo’s

VOS/ABB en de VOO hebben de 

afgelopen jaren gewerkt aan het 

curriculum van de pabo-module. 

Zij hebben de competenties 

beschreven waaraan de kandi-

daten moeten voldoen. Twee jaar 

geleden zijn de eerste hogescho-

len met de module begonnen. 

Inmiddels hebben 13 pabo’s in het 

hele land de aspirantstatus voor 

deze opleiding. Binnen enkele jaren 

zullen ze voldoen aan alle eisen 

voor officiële accreditatie van de 

opleiding. Intussen hebben ze al 

diverse lichtingen studenten met 

het diploma afgeleverd. Werkge-

vers kunnen er bij hun stagiaires en 

sollicitanten naar vragen.

Voor hun zittende leerkrachten 

kunnen schoolbesturen een cursus 

nascholing aanvragen bij VOS/ABB 

of de VOO. Neem daarvoor con-

tact op met Ton Gelmers (VOO), 

t.gelmers@voo.nl of Lizzy Wijnen 

(VOS/ABB), lwijnen@vosabb.nl.

VOS/ABB en VOO:
wie zijn dat?
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs zijn de twee  

organisaties die gezamenlijk het initiatief hebben genomen voor  

de campagne ‘Ik ben welkom’. Doel is aan de buitenwereld te laten 

zien hoe waardevol openbaar onderwijs is. 

Zend uw foto’s en filmpjes 
van de School!Week in!
De website www.openbaaronderwijs.nu geeft voor, tijdens en na de 

School!Week een beeld van alle activiteiten in het openbaar on-

derwijs. Heeft u iets georganiseerd? Maak er dan foto’s en/of een 

filmpje van, of laat uw leerlingen de actie vastleggen.  

Mail het materiaal naar Marleen Lammers via mlammers@vosabb.nl, 

dan verschijnt het spoedig op de website.

Comité van Aanbeveling 
De School!Week van het openbaar onderwijs kent een stevig comité 

van aanbeveling. Daarin hebben zitting:

* Peter Snijders, voorzitter VOS/ABB (www.vosabb.nl)

* Marijke van Hees, voorzitter Vereniging Openbaar Onderwijs (www.voo.nl)

* Joris Blaauw, voorzitter COC-Nijmegen (www.coc.nl)

* Frits Bloemberg, directeur van Het Debatbureau (www.hetdebatbureau.nl)

* Chanine Drijver, voorzitter LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) (www.laks.nl)

* Raymond Godding, schrijver en trainer (www.godding-co.nl).

* Sophie Hermans, werkzaam bij De Publieke Zaak (www.publiekezaak.nl).

* Hélène van Oudheusden, Onderwijsbegeleiding en Coaching (www.ob-c.nl)

* Sharon Polak, directeur van Dander (www.dander.nl)

* Anita van der Stap, directeur van Buzzz (www.buzzzweb.nl)
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Identiteit versterken 
met diploma openbaar onderwijs

Trek de aandacht!
Hoe komt u met uw school in de 

krant? In de School!Week willen 

we laten zien wat openbaar 

onderwijs écht inhoudt. De kunst 

is die boodschap aan zoveel mo-

gelijk mensen over te brengen. 

Met deze tips lukt het zeker.

Twee weken van tevoren

Stuur voorafgaand aan de cam-

pagneweek een persbericht aan 

het regionale dagblad, de huis-

aan-huis-bladen en de plaatselijke 

omroep. Nodig vooral ook de 

pers zelf uit om een verslag en/

of een foto te maken. Zet daartoe 

de juiste namen en telefoonnum-

mers, liefst 06-nummers, onderaan 

het bericht. De media ontvangen 

persbericht het liefst per mail. De 

mailadressen staan meestal in het 

colofon van de kranten of op hun 

websites. 

Tijdens de School!Week

Als de activiteiten van start gaan, 

kunt u de kranten nog eens bellen 

of ze komen om een foto te ma-

ken. Goede fotomomenten zijn die 

momenten waarop veel mensen 

aanwezig zijn of bezig zijn met een 

activiteit. Maar maak in elk geval 

zelf overal foto’s van. Mail ze naar 

de kranten, maar zet ze ook zo snel 

mogelijk op de website van  

de school, in de schoolkrant,  

op Facebook, en communiceer 

erover (bijvoorbeeld via Twitter).

Na de campagneweek

Direct na de actieweek stuurt u zelf 

een enthousiast, kort verslag naar 

de kranten en huis-aan-huisbladen 

sturen. Dat moet wel direct gebeu-

ren. Een paar dagen later is vaak 

al te laat, dan vindt de pers het al 

‘oud nieuws’. 

Meer communicatietips in  

het handboek op  

www.openbaaronderwijs.nu.

Pabo’s die het diploma openbaar onderwijs aanbieden:

1. Stenden Hogeschool Meppel

2. Saxion Hogeschool Deventer

3. Hogeschool Inholland Alkmaar

4.  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

5. Fontys Hogeschool Eindhoven

6. Hogeschool Inholland Haarlem

7.  Hogeschool De Kempel, Helmond

8.  Hogeschool Edith Stein, Hengelo

9.  Hogeschool Inholland, Hoofddorp

10. Hogeschool Rotterdam

11. Hogeschool Utrecht

12. Hogeschool Zeeland

13. Hogeschool Inholland Den Haag

VOS/ABB en de VOO behartigen 

de belangen van het openbaar 

onderwijs in de breedste zin van 

het woord. Bij VOS/ABB zijn de 

besturen van openbare scholen 

aangesloten. De leden van de 

VOO zijn medezeggenschapsraden 

en individuele ouders en leerkrach-

ten. Voorzitter van VOS/ABB is Peter 

Snijders, voorzitter van de VOO is 

Marijke van Hees. Beiden onder-

steunen de School!Week van harte. 

‘Graag willen wij scholen hiermee 

inspireren om de meerwaarde 

van openbaar onderwijs op allerlei 

manieren uit te dragen’, aldus de 

voorzitters.

Gezamenlijk geven de organisaties 

het vakblad ‘School!’ uit, het maga-

zine voor het openbaar onderwijs. 

Dat gaat in een oplage van 12.500 

naar alle leden. Individuele abon-

nementen zijn ook mogelijk voor 

niet-leden en kosten dan 24,50 

euro per jaar. Meer informatie op 

www.vosabb.nl en www.voo.nl.


