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Voor de opvolging van de huidige directeur/bestuurder,  
die in de zomer 2011 met pensioen gaat, start de  
Vereniging Openbaar Onderwijs in september een  
openbare wervings- en selectieprocedure voor een fulltime 

Ondernemende  
directeur/ 
bestuurder (m/v)

De Vereniging Openbaar Onderwijs is sinds 1866 dé 
belangenbehartiger van het openbaar onderwijs op lokaal, 
provinciaal en landelijk niveau. De vereniging is met betrekking 
tot onderwijsbeleid een gewaardeerd gesprekspartner van 
de bewindspersonen onderwijs, van het ministerie, van de 
onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer en van andere 
landelijke onderwijsorganisaties. Identiteit en profilering van 
het openbaar onderwijs, deskundigheidsbevordering op de 
terreinen medezeggenschap, tussenschoolse opvang en 
ouderbetrokkenheid zijn de speerpunten in de uitvoerende 
activiteiten, die aanbod- en vraaggestuurd door heel 
Nederland plaatsvinden. Het bureau van de vereniging is 
gevestigd in Almere en kent een betrokken team van 18 
medewerkers. Het bureau ontwikkelt zich van een non-profit 
naar een not-for-profit organisatie.

De directeur/bestuurder die wij zoeken
•     is een creatief ondernemer die kansen weet te creëren en te 

benutten om de positie van de vereniging te versterken en 
activiteiten uit te bouwen;

•   is in staat met een helder analytisch en oplossend vermogen de 
professionele teamcultuur te inspireren en verder vorm te geven;

•   is gewend een organisatie te runnen en leiding te geven, biedt 
ruimte aan professionals, functioneert op inhoudelijk gezag qua 
management en onderwijsbeleid;

•   beschikt aantoonbaar over politiek strategisch inzicht, heeft kennis 
van onderwijswet- en regelgeving, affiniteit met verenigings- en 
arbeidsrecht;

•   heeft kennis van, ervaring en affiniteit met het openbaar onderwijs, 
beschikt over een adequaat netwerk en is in staat dit verder uit te 
bouwen;

•   wil het boegbeeld van de vereniging en van het openbaar 
onderwijs zijn.

De volledige functietypering en taakomschrijving vindt u op  
www.voo.nl/vacatures. De functie wordt marktconform gehonoreerd.

De procedure
Er vinden drie sollicitatierondes plaats, die zijn gepland op vrijdag 
22 oktober, woensdag 3 november en vrijdag 19 november. Meer 
informatie vindt u op www.voo.nl/vacatures.
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Hoofdredacteur

verse sommen
Dat is toch wel leuk aan werken in het onderwijs: een lange zomervakantie, vol-
doende om er uitgerust een heel schooljaar tegenaan te kunnen. Niets mooier dan 
een nieuwe klas vol leergierige leerlingen, die niets liever willen dan kennis opzui-
gen. Dat een enthousiaste benadering extra motiveert, wist mijn meester in groep 
8 als geen ander. ‘Verse sommen, wíe wil er nog verse sommen? Vandaag in de 
aanbieding!’ Hij combineerde zijn didactische vaardigheden met een marktkoop-
manachtig fanatisme. Misschien heeft hij ooit wel visboer willen worden, maar 
bedacht hij zich: tegen een klas vol engeltjes kan geen zeeduivel op.

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar presenteren de Vereniging Openbaar On-
derwijs en VOS/ABB gezamenlijk hét nieuwe magazine voor het openbaar onder-
wijs: School! Met interessante artikelen, mooie verhalen, wetenswaardige rubrie-
ken en informatie over cursussen en activiteiten: voor iedereen die betrokken is bij 
het openbaar onderwijs, van ouder tot schoolbestuurder.
Soms leest u over een verschil van mening of is er een tegengesteld belang. Daar 
is ook ruimte voor. Maar ons gezamenlijk belang, dat van goed onderwijs voor élk 
kind, staat in het openbaar onderwijs én in dit magazine altijd voorop!

Wist u dat op een aantal pabo’s de studenten sinds kort hun diploma openbaar on-
derwijs kunnen halen? Voor de vakantie zijn op de hogeschool in Hengelo al de eer-
ste diploma’s uitgereikt. De extra opleiding is er niet voor niets: de leerkrachten in 
spe leren het ‘openbare’ van openbaar onderwijs op waarde te schatten en het een 
plek te geven op hun toekomstige school. Waarde wordt zichtbaar door het te be-
noemen: ruimte voor elk kind, gelijkwaardigheid en een oprechte interesse in wat 
mensen verschillend maakt. Daarom is er het diploma openbaar onderwijs, waar-
over u op pagina 12 van dit eerste nummer van School! meer kunt lezen. Een pas 
afgestudeerde student verwoordt zijn keuze in het artikel als volgt: ‘Juist het open-
staan voor de samenleving van nu hoort bij het openbaar onderwijs.’ En zo is het.  <

School! is het magazine voor hét openbaar onderwijs.  
Het is een voortzetting van de bladen Inzicht en  
Over Onderwijs en een gezamenlijke uitgave van  
de Vereniging Openbaar Onderwijs (voo.nl)  
en VOS/ABB (vosabb.nl).

Jaargang 1 - nr. 1, september 2010 
Verschijnt 7x per jaar - Oplage 14.000

Redactie-adres: Vereniging Openbaar Onderwijs 
Postbus 60182, 1320 AE Almere  
 E redactie@voo.nl  |  T 036 533 15 00  |  F 036 534 04 64

Hoofdredactie: Lucy Beker (VOS/ABB),
Michiel Jongewaard (Vereniging 
 Openbaar Onderwijs)

Redactie: Jaap Adema, Jan Barendse, Dennis Bode,  
Martin van den Bogaerdt, Lineke Eerdmans,  
Fred Kruidenberg en Fred Timmermans.

Aan dit nummer werkten mee: Paul Bijlsma  
(Vereniging Openbaar Onderwijs), Martin  
van den Bogaerdt (VOS/ABB), Evert Bosman,  
Ritske van der Veen (VOS/ABB), Erik Brouwer (VOS/ABB)

Foto omslag: José Krijnen

Drukwerk: Stadsdrukkerij Amsterdam N.V.

Vormgeving: Stadsdrukkerij Amsterdam N.V.
 Aryen Bouwmeester

Lidmaatschap Vereniging Openbaar Onderwijs: Is uw 
MR, ouderraad, schoolbestuur lid of bent u persoonlijk lid 
van de Vereniging Openbaar Onderwijs, dan ontvangt u 
automatisch één gratis abonnement op School!. Voor meer 
informatie: www.voo.nl/lidmaatschap. Het lidmaatschap 
loopt van 1 januari t/m 31 december.

Lidmaatschap VOS/ABB: Leden van VOS/ABB 
ontvangen automatisch één gratis abonnement op 
School!. Dit geldt voor schoolbesturen én hun scholen. 
Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één  
gratis abonnement ontvangen. Voor meer informatie: 
www.vosabb.nl/abonnementen.

Abonnementen: Een los abonnement voor niet-leden kost 
€ 18,50 (tarief 2010).

Advertenties: Recent Amsterdam 
Contactpersoon Ray Aronds 
E info@recent.nl  |  T 020 330 89 98

Nummer 2 van School!  
verschijnt rond 27 oktober.
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Openbaar 
Onderwijs



VO-CONTENT... DIGITALE KRACHT

Houdt u uw leerlingen bij de les? Zoekt u steeds naar verbeteringen? Dat kan met 

VO-content, de digitale leermaterialenbank van de VO-raad. Via de portal Wikiwijs 

krijgt u toegang tot kerndoel- en eindtermendekkend leermateriaal voor nagenoeg alle 

vakgroepen. VO-content biedt een scala aan mogelijkheden om de leerstof voor uw 

leerlingen op een aantrekkelijke wijze aan te vullen, naast de ‘traditionele’ lesmaterialen. 

Ook dat is de kracht van VO-content!

VO-content is een initiatief van het Innovatieplatform-VO.  

Voor meer informatie:     www.vo-content.nl    lindalegrand@vo-raad.nl

VO-content voor 

docenten

inspirerend leren
gevarieerd  leermateriaal

creativiteit

adv_School!185x270.docenten.laptop.indd   1 26-8-10   11:51
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VIJF VRAGEN
Een nieuw noodgebouw, nog 
steeds tijdelijk – Rob Zilverberg is 
directeur van de openbare Konin-
gin Emmaschool in Schoonhoven. 
Tien jaar geleden al groeide deze 
school in het centrum van de zil-
verstad uit zijn jasje. Daarom zou 
er een nieuwe school verrijzen in 
de aangrenzende nieuwbouw-
wijk Oost. Vandaag de dag staat 
dat gebouw er echter nóg niet. 
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Eerste pabo-diploma’s openbaar 
onderwijs – Vlak voor de zomer-
vakantie kregen de eerste tien 
studenten van de pabo Hogeschool 
Edith Stein/OCT in Hengelo het 
diploma openbaar onderwijs. Vol-
gens docent Sabine Pikkemaat is 
onderwijs meer dan het overdra-
gen van kennis en vaardigheden. 
‘Scholen hebben ook de maat-
schappelijke opdracht een bijdrage 
te leveren aan de samenleving.’ 

14
DOOR mARTIN VAN DEN BOgAERDT

Peuters een aantal ochtenden naar school – De Onderwijsraad 
adviseert om alle peuters een aantal ochtenden per week naar school
te laten gaan. Dat is volgens de raad goed voor hun ontwikkelings-
kansen. Voor directeur Yvonne van Dijk van openbare basisschool 
Ravenstein in Vlissingen is dit geen nieuws: ‘Dit doen wij allang.’

VO-CONTENT... DIGITALE KRACHT

Houdt u uw leerlingen bij de les? Zoekt u steeds naar verbeteringen? Dat kan met 

VO-content, de digitale leermaterialenbank van de VO-raad. Via de portal Wikiwijs 

krijgt u toegang tot kerndoel- en eindtermendekkend leermateriaal voor nagenoeg alle 

vakgroepen. VO-content biedt een scala aan mogelijkheden om de leerstof voor uw 

leerlingen op een aantrekkelijke wijze aan te vullen, naast de ‘traditionele’ lesmaterialen. 

Ook dat is de kracht van VO-content!

VO-content is een initiatief van het Innovatieplatform-VO.  

Voor meer informatie:     www.vo-content.nl    lindalegrand@vo-raad.nl
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Meisjes willen weer graag leraar worden
Het beroep leraar basisonderwijs wordt weer populairder. Het is op dit 
moment zelfs met afstand het favoriete beroep van meisjes in havo-3. Dat 
blijkt uit een analyse van het profielkeuzegedrag onder 30.000 havo/vwo-
scholieren. Samen met ‘theater/film’ en ‘interieur en architectuur’ laat ‘le-
raar basisonderwijs’ de grootste stijging zien in het afgelopen schooljaar. 
De laatste jaren liep het aantal aanmeldingen op pabo’s juist terug.
De analyse van het profielkeuzegedrag wordt jaarlijks gemaakt door Qom-
pas, een uitgever van digitale oriëntatiemiddelen voor jonge (aankomend) 
hoger opgeleiden. Volgens Qompas werken al ruim 30.000 scholieren met dit 
profielkeuze-product. De uitkomsten van die vragenlijsten laten zien welke 
voorkeuren de jongeren van nu hebben voor schoolvakken, studierichtingen 
en beroepen.
Een reden voor de populariteit van het beroep leraar basisonderwijs kan zijn 
dat dit vak inmiddels een hoge baangarantie biedt, omdat er grote lerarente-
korten worden verwacht. Volgens Qompas kiezen meisjes minder dan voor-
heen voor een ‘sociale studie’ en meer voor een studie met een hoge kans op 
werk of een goed carrièreperspectief.
Overigens zijn de verschillen in favoriete beroepen tussen jongens en meis-
jes groot. Bij de jongens in havo/vwo 3 is bedrijfsleider/manager al voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar het favoriete beroep. Bij de vwo-leerlingen 
blijft geneeskunde onbetwist de populairste studie. Deze staat al vier jaar op 
nummer één, de laatste twee jaar gevolgd door commerciële economie/be-
drijfseconomie. Een opvallende daler is de rechtenstudie. Die is dit jaar zelfs 
uit de top10 gezakt.

Speciale sponsorloop voor 
onderwijs in ontwikkelingslanden
Leerlingen van het openbare Bredero College in Amsterdam-Noord hebben 
de nationale sponsorloop Run2Read opgezet. Met deze sponsorloop voor 
basisschoolkinderen wordt geen geld opgehaald, maar worden sponsoren 
gevraagd tweedehandsboeken te verkopen via bol.com. De opbrengst gaat 
naar de non-profitorganisatie Room to Read, die kinderen in ontwikke-
lingslanden toegang geeft tot onderwijs. 
Leerlingen van 4 en 5 vwo zetten Run2Read op in het kader van het vak Villa 
Bredero, waarin zelfwerkzaamheid centraal staat. “We kregen opdracht een 
project te verzinnen voor een goed doel”, vertelt leerling Isabelle Golofaro. 
“Wij hebben het idee voor de sponsorloop bedacht en uitgewerkt tot een web-
site en een lespakket voor leerlingen, voorlichting en promotiematerialen 
voor scholen en ouders en een perspakket voor de media.” 
Om het idee te testen werd de naburige Twiskeschool benaderd. Leerlingen 
van deze openbare basisschool deden een proefrun, waarvan de resultaten 
werden gebruikt voor verbetering van het concept. 
De Run2Read start deze maand. Alle basisscholen in Nederland kunnen mee-
doen. Het doel is om minimaal 30.000 euro op te halen. Daarmee kan Room 
to Read twee scholen van elk vier lokalen bouwen in Nepal, Laos of Sri Lanka. 
Meer informatie staat op www.run2read.org.

Theatervoorstelling 
Kinderboekenweek

Foto: www.eut.nl

Kindertheater A la Carte presenteert 
speciaal voor de Kinderboekenweek 
in oktober de voorstelling ‘Op de loer’. 
Basis scholen kunnen deze voorstel-
ling op locatie laten spelen.
Het thema van de Kinderboekenweek 
2010 van 6 tot en met 16 oktober is 
beeldtaal in kinderboeken. De voorstel-
ling van Kindertheater A la Carte sluit 
daarop aan met een modern sprookje 
over een prinses en een ridder in een 
romantisch prentenboek. De voorstel-
ling is geschikt voor alle groepen van de 
basisschool. 
‘Op de loer’ gaat op 26 september in 
Utrecht in première en kan op locatie, 
dus bijvoorbeeld op basisscholen, centra 
voor de kunsten of in bibliotheken, wor-
den gespeeld. Dat kan ook na de Kinder-
boekenweek. De voorstelling is nog te 
boeken tot en met juni 2012. Meer infor-
matie staat op www.theateralacarte.nl.
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In zomervakantie naar school
Tientallen basisschoolkinderen uit het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-
West zijn in de zomervakantie drie weken naar school gegaan. Ze deden 
mee aan de Zomerschool, onderdeel van het Meesterplan Onderwijs Nieuw-
West. De leerlingen gaven vorige maand een presentatie van wat ze in de 
zomerweken hebben gedaan, gemaakt en geleerd. 
De Zomerschool richtte zich op leerlingen uit groep 7 die lager scoorden op de 
CITO-entreetoets dan van hen mocht worden verwacht. Het programma be-
stond uit een ochtend- en een middagprogramma. ’s Ochtends kregen de kin-
deren les in taal en rekenen. In de middag werden verschillende activiteiten 
aangeboden op het gebied van sport, kunst en cultuur. De Zomerschool legde 
de nadruk op taal, woordenschatuitbreiding, verbreding van de algemene 
ontwikkeling en het aanleren van sociale vaardigheden.
De leerlingen presenteerden vorige maand het werk dat zij tijdens het 
middagprogramma van de Academie voor Beeldende Vorming hadden 
gemaakt. De presentatie werd niet alleen door veel ouders bijgewoond, maar 
ook door de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. 

Ede van openbare basisschool Tijl Uilenspiegel in de Amsterdamse wijk Bos 
en Lommer laat haar porseleinen kunstwerk zien. Foto: Leen Visser.

Máxima start 
Schoenmaatjes-actie
Ook dit jaar kunnen basisscholen weer 
meedoen aan de actie Schoenmaatjes 
van Edukans, de ontwikkelingsorga-
nisatie voor het onderwijs. Die actie 
houdt in dat kinderen in Nederland 
een schoenendoos vullen met school-
spulletjes en wat speelgoed voor kin-
deren in ontwikkelingslanden. Op 9 
september geeft prinses Máxima op de 
Bavinckschool in Den Haag het offici-
ele startsein voor de actie.

Bij die feestelijke start zijn ook de twee 
kinderen aanwezig, die afgelopen zo-
mer met Edukans mee zijn geweest 
naar Kenia, waar duizenden schoenen-
dozen werden uitgedeeld in de slop-
penwijken van Nairobi en bij de Masaï 
in het zuiden. Op 9 september vertellen 
Anne van Schaik (9)en Stein Altena (12) 
meer over hun ervaringen aan Máxima 
en de leerlingen van de Bavinckschool. 
Sinds de start van de actie zijn al meer 
dan twee miljoen kinderen blij gemaakt 
met de gevulde schoenendozen uit Ne-
derland. Edukans wil met deze actie 
ook Nederlandse kinderen leren delen 
en bewust maken van het feit dat niet 
ieder kind op deze wereld vanzelfspre-
kend naar school kan. Scholen kunnen 
nog tot december meedoen aan Schoen-
maatjes. Kijk voor meer informatie op 
www.edukans.nl.

Tv oproep: praat mee over onderwijs!
Op 5 oktober a.s. wordt door NTR (voorheen Teleac) ‘De Avond van het On-
derwijs’ georganiseerd. Een live televisiedebat over de stand van zaken in 
het onderwijs. 
De redactie is op zoek naar concrete verhalen uit de praktijk van leerlingen 
en ouders. Is uw kind de dupe van het testbeleid van de school? Krijgt uw 
kind te weinig les omdat de leerkracht te veel tijd nodig heeft voor verplichte 
administratie? Kunt u geen geschikte school vinden voor uw kind? Krijgt 
uw kind niet de aandacht die het nodig heeft? Staat u als ouder in de kou,  
of kent u voorbeelden van anderen uit uw omgeving? Mail of bel naar  
onderwijsavond@skyhightv.nl  / 035-6263019.
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VOS/ABB-bijeenkomst  
over passend onderwijs
VOS/ABB organiseert op 2 november een informatiebijeenkomst over de 
standaarden en de verdere uitwerking van het referentiekader voor pas-
send onderwijs. 
VOS/ABB zorgt op deze bijeenkomst voor een actuele toelichting op de stand 
van zaken. Verscheidene thema’s zullen aan bod komen, zoals financiën, me-
dezeggenschap en de vereiste transparante toewijzingssystematiek. 
Diverse beleidsmedewerkers van VOS/ABB zullen meewerken aan de bijeen-
komst. Ook zal adviseur Irma Miedema van bureau Sardes aanwezig zijn. Zij 
geeft een presentatie over Indiceren Vanuit Onderwijsbehoefte (IVO).
De bijeenkomst is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB 
zijn aangesloten, maar ook andere leden van VOS/ABB zijn van harte welkom. 
Deelname is voor VOS/ABB-leden gratis.
Aanmelden kan via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding 
van ‘Themabijeenkomst passend onderwijs november’. Voor meer informatie 
belt of mailt u met Anna Schipper: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl.

Nieuw informatieblad ‘Veiligheids-
beleid: een zaak van de MR!’ 
Het Centrum School en Veiligheid geeft met regelmaat informatiebladen 
uit over actuele thema’s. Een nieuw informatieblad is pas verschenen: ‘Vei-
ligheidsbeleid: een zaak van de MR!’. 
Schoolbesturen en schooldirecties zijn primair verantwoordelijk voor het 
vormgeven en uitvoeren van schoolveiligheidsbeleid. Soms is dat beleid niet 
voldoende vormgegeven of heeft het gevoerde beleid onvoldoende effect. Op 
dat moment wordt schoolveiligheidsbeleid ook een zaak van de MR. In dit in-
formatieblad zet Centrum School en Veiligheid uiteen op welke manier de MR 
invloed kan uitoefenen op het schoolveiligheidsbeleid. De Wet Medezeggen-
schap op Scholen (WMS) vormt hierbij het uitgangspunt. Het informatieblad 
is als pdf-bestand te downloaden via de website van Centrum School en Vei-
ligheid, www.schoolenveiligheid.nl.Ouderavond Veilig 

internetgebruik: 
thuis en op school!
Alle scholen in Noord-Nederland ont-
vingen voor de zomervakantie een 
informatiebrief met uitnodiging om 
een ouderavond over veilig internetge-
bruik aan te vragen. 
Tijdens de ouderavonden, die in 2010 
en 2011 plaatsvinden, wordt met ou-
ders gesproken over internetveiligheid, 
thuis en op school. Ouders kunnen zich 
op de website www.cyberouders.nl 
aanmelden om cyberouder op school 
te worden. Cyberouders is een initiatief 
voor het basisonderwijs van de Ver-
eniging Openbaar Onderwijs en wordt 
ondersteund door Digivaardig Digibe-
wust, Mediawijzer en het ministerie 
van OCW. Kijk voor meer informatie op 
www.cyberouders.nl.

VO-scholen gezocht 
voor pilot profilering
De Vereniging Openbaar Onderwijs 
vraagt scholen voor voortgezet onder-
wijs zich te melden voor een pilot ‘pro-
filering’ in het schooljaar 2011 - 2012. 
De pilot ‘Identiteit, Kwaliteit en Profile-
ring’ is bedoeld om scholen te ondersteu-
nen bij het toewerken naar een duidelijke 
profilering. Door de kernwaarden van de 
eigen school te definiëren, wordt duide-
lijk welk karakter de school wil uitstralen 
en wat de belangrijke kwaliteiten zijn. In 
aansluiting daarop kunnen ideeën ont-
staan om de eigenheid en de kwaliteit 
in concrete activiteiten vorm te geven. 
Eerder vonden al succesvolle pilots in het 
basisonderwijs plaats. Bij de pilot worden 
naast het personeel ook ouders en leerlin-
gen betrokken. De voorbereiding van de 
pilot start binnenkort en de uitvoering 
vindt plaats in het schooljaar 2011 - 2012. 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met beleidsadviseur Ton Gelmers 
van de Vereniging Openbaar Onderwijs, 
telefonisch via 036-5331500.
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Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB

Ritske van der Veen, 
directeur VOS/ABB en Rob 
Limper, directeur Vereniging 
Openbaar Onderwijs,  
schrijven afwisselend een 
column. In het volgende 
nummer leest u de column 
van Rob Limper.

Kernwaarden  
van levensbelang!
Het openbaar onderwijs moet pal blijven staan voor zijn uitgangspunten van 
gelijkwaardigheid, onderling respect en democratie. De uitslag van de Twee-
de Kamerverkiezingen en de daaropvolgende politieke discussies, waarin 
zelfs het voortbestaan van de rechtsstaat aan de orde kwam, maken dat maar 
al te duidelijk. 

Het mag helder zijn: de opkomst van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders 
baart mij grote zorgen. De standpunten die deze partij huldigt, staan haaks op wat 
het openbaar onderwijs in het belang van elk kind nastreeft.

Laat ik beginnen met de partij zelf. Die is een ondemocratische organisatie zonder 
leden. Inspraak ontbreekt. De partij is Geert Wilders en andersom. De geschiedenis 
leert dat organisaties die hun interne democratie aan hun laars lappen, een gevaar 
voor de samenleving kunnen zijn. Het is niet voor niets dat de openbare scholen 
uitgaan van democratische beginselen, mét inspraak van alle betrokkenen. In de 
kernwaarden van het openbaar onderwijs, zoals VOS/ABB die samen met de leden 
heeft opgesteld, staat dan ook dat de openbare school leerlingen, ouders en perso-
neelsleden actief bij de besluitvorming betrekt. Dat is van levensbelang!

De PVV, dus Geert Wilders, laat ook met opzet zien respectloos tegenover anders-
denkenden te staan. Een helaas maar al te bekend voorbeeld hiervan is het woord 
‘kopvoddentaks’. Het maakt niet uit of iemand voor of tegen islamitische hoofd-
doekjes is: geen enkel weldenkend mens haalt het in zijn hoofd om een dergelijk 
woord te gebruiken. Het idee om belasting te heffen op het dragen van hoofddoek-
jes doet er niet eens meer toe. Het gebruik van het woord alleen al wijst op vol-
strekte respectloosheid en een kwalijk superioriteitsgevoel. 

Een ander voorbeeld van het feit dat gelijkwaardigheid en respect aan een ernstige 
erosie onderhevig zijn, is het feit dat Geert Wilders de grondwettelijk vastgelegde 
vrijheid van onderwijs wil handhaven in het belang van de keuzevrijheid van ou-
ders, maar nadrukkelijk niet voor ouders die moslim zijn. Het mag duidelijk zijn dat 
ik voorstander ben van openbaar onderwijs, maar als ik naar de bijzondere scholen 
kijk, dan vind ik dat hun bestaansrecht moet zijn gebaseerd op onderling respect 
en gelijkwaardigheid. Eén groep uitsluiten, zoals Wilders nastreeft, leidt tot een 
samenleving waarin wantrouwen en in het uiterste geval haat kunnen gaan heer-
sen. Het voorstel van de PVV om etnische registratie in te voeren, staat in dit kader 
wel in een heel wrang daglicht. 

Het lijkt erop dat 15,5 procent van de kiezers en ook leidende politici van andere 
partijen de mogelijke gevolgen van de politieke macht van de PVV niet willen in-
zien. Het percentage PVV-stemmers in het onderwijs lag in juni met ongeveer 5 
procent gelukkig relatief laag, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO. Toch vind ik 
het alarmerend dat 1 op 20 mensen in het onderwijs zijn of haar stem uitbrengt op 
een partij die voor de toekomstige maatschappij van onze kinderen uitgaat van 
respectloosheid en ongelijkwaardigheid en de regels van de democratie minacht.  <
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Directeur Rob Zilverberg van de Emmaschool tussen leerlingen op het plein voor het nieuwe noodgebouw.
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VIjf VRAgEN  

Rob Zilverberg is directeur van de openbare Koningin Emmaschool in Schoonhoven. Tien 
jaar geleden al groeide deze school in het centrum van de zilverstad uit zijn jasje. Daarom 
zou er een nieuwe school verrijzen in de aangrenzende nieuwbouwwijk Oost. Vandaag de 
dag staat dat gebouw er echter nóg niet. ‘het lijkt inmiddels een ongeëvenaarde feuilleton’, 
zegt Zilverberg. ‘maar ik blijf positief’. 

een nieuw noodgebouw, 
nog steeds tijdelijk

Hoe gaat het met het openbaar 
onderwijs in Schoonhoven?
‘Het openbaar onderwijs heeft een goe-
de naam in Schoonhoven. Van de vijf 
basisscholen in dit stadje zijn er twee 
openbaar, en die groeien allebei. Zowel 
de Emmaschool als obs De Vlieger in 
Noord hebben noodlokalen in gebruik.’

Hoe belangrijk zijn voor u de kern
waarden van het openbaar onderwjis?
‘Héél belangrijk! Respect voor mensen 
met andere levensopvattingen, dat dra-
gen wij heel sterk uit op onze school. Dat 
vind ik toch een verschil met scholen op 
godsdienstige grondslag, waar bijvoor-
beeld homo’s kunnen worden uitge-
sloten. In het openbaar onderwijs is ie-
dereen welkom en daar ben ik trots op. 
Ikzelf heb als kind de verhalen gehoord 
van mijn vader, die joods is en in de oor-
log ondergedoken heeft gezeten, en van 
mijn moeder die joodse onderduikers 
had. Ze kenden beiden veel angst en dat 
heeft enorme indruk op mij gemaakt, 
dat heeft me strijdbaar gemaakt. De 
kinderen van nu wil ik leren respect te 
hebben voor ieder mens.’

Wat is er aan de hand met de 
huisvesting van de Emmaschool?
‘In 2001 kregen we een dependance met 
zes noodlokalen in Oost. Dat houten 
schooltje zou maximaal vijf jaar blij-
ven staan, tot de nieuwbouw klaar was. 

Maar er was vanaf het begin veel weer-
stand, eerst in de gemeenteraad, nader-
hand bij omwonenden, en de plannen 
gingen steeds niet door. Het noodge-
bouwtje werd intussen steeds slechter. 
We hebben actie gevoerd om fatsoen-
lijke huisvesting te krijgen, eerst op een 
ludieke manier, later wat grimmiger, 
want het kon zo niet meer. Even leek 
het goed te komen, in 2008. Toen was 
het ontwerp klaar en de locatie aange-
wezen, maar toch werd het project wéér 
afgeblazen! Inmiddels is er al ruim een 
miljoen euro uitgegeven, maar er is nog 
steeds geen gebouw. Wij konden echter 
niet langer wachten. De paddenstoelen 
groeiden vorig jaar aan de muren! De 
oplossing kwam deze zomer in de vorm 
van een nieuw noodgebouw. Een goed 
gebouw waar we tevreden mee zijn, 
maar het blijft tijdelijke huisvesting. 
Die nieuwbouw moet er echt komen. 
Gelukkig ben ik een optimist en een 
vechter. Ik geef niet op.’

Wat wilt u kwijt aan het  
(toekomstige) kabinet?
‘Ik weet dat er veel bezuinigd zal gaan 
worden, maar ik wil ervoor pleiten het 
onderwijs te sparen. Dat is van wezen-
lijk belang in de samenleving. Daarbij 
wil ik een lans breken voor de kunst-
zinnige vakken. Een samenleving als 
de onze heeft kunst nodig om mensen 
te binden. Voor een vak als muziek zou 

veel meer aandacht moeten zijn; er 
wordt nog maar zo weinig gezongen in 
de klas.’

Waarom wilt u op deze plaats 
gefotografeerd worden?
‘Ik wil hier graag ons nieuwe noodge-
bouw laten zien, dat op 30 augustus 
is geopend. Onderheid, met betonnen 
vloeren, goede toiletten en ventilatie. 
Het is ook groter. We zijn er trots op, 
maar blijven in afwachting van een de-
finitieve oplossing.’  <

TEKST: LUCy BEKER
BEELD: mARTIN DROOg

Bouwperikelen

Sinds 2000 heeft de Koningin 
Emmaschool qua leerlingenaan-
tal een flinke groei doorgemaakt, 
tot een school met veertien groe-
pen aan de start van dit school-
jaar. Prognoses voorspellen een 
verdere groei tot 443 leerlingen 
in 2019. Inmiddels gaat het bij 8 
van de 14 klaslokalen om tijde-
lijke huisvesting. In 2008 werden 
vergevorderde nieuwbouw-
plannen door de gemeente van 
tafel geveegd. Nieuwe nood-
lokalen zorgen nu tijdelijk voor 
een oplossing.
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Vlak voor de zomervakantie ontvingen de eerste tien studenten van de pabo hogeschool 
Edith Stein/OCT (Onderwijscentrum Twente) in hengelo het diploma openbaar onderwijs, 
naast hun reguliere diploma. het nieuwe pabo-diploma ‘openbaar onderwijs’ is ontwikkeld 
door de Vereniging Openbaar Onderwijs, in samenwerking met VOS/ABB en acht 
hogescholen, waaronder de hogeschool Edith Stein/OCT.

eerste pabo-diploma’s 
openbaar onderwijs 

De Hogeschool Edith Stein in het Twentse Hengelo leidt leer-
krachten op voor zowel het openbaar als bijzonder onderwijs. 
Binnen het reguliere curriculum hebben studenten vanaf af-
gelopen schooljaar de mogelijkheid om het nieuwe diploma 
openbaar onderwijs te behalen. Vergelijkbare deelopleidin-
gen zijn er voor de katholieke en protestants-christelijke rich-
tingen en voorheen werd er een eigen certificaat voor open-
baar onderwijs uitgegeven. De hogeschool heeft inmiddels 
veel expertise ontwikkeld in het vormgeven van de identiteit 
van de opleidingen. Janine van de Linde, Mariska Overman 
en Sabine Pikkemaat zijn docent bij de vakgroep Levensbe-
schouwing. Zij verzorgen naast de lessen levensbeschouwing 
ook trainingen en adviestrajecten voor schoolteams op het 
gebied van identiteit binnen het openbaar en algemeen-
bijzonder onderwijs. Volgens Sabine Pikkemaat is het volgen 
van het extra programma openbaar onderwijs een bewuste 
en zinvolle keuze: ‘Onze studenten die het diploma willen ha-
len, moeten zich verdiepen in de identiteit van het openbaar 
onderwijs. Daarbij staan de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs centraal.’

Kernwaarden
De competenties voor het diploma openbaar onderwijs zijn 
vastgelegd in de brochure ‘Daarom! Openbaar onderwijs 
verbindt’, die door de Vereniging Openbaar Onderwijs en 
VOS/ABB is uitgegeven. Sabine Pikkemaat: ‘Onderwijs is 
meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden en het 
klaarstomen voor de maatschappij. Scholen hebben ook een 
maatschappelijke opdracht en worden geacht een bijdrage te 
leveren aan de samenleving en de directe omgeving waarin 
ze zijn gevestigd. Het openbaar onderwijs vervult deze taak 
vanuit waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale 
rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Dat zijn kernwaar-
den die zich vertalen in onderwerpen als ‘iedere leerling is 
welkom’, ‘wederzijds respect’ en ‘actieve participatie’ en die 
bijdragen aan het oplossen van verschillende hedendaagse 
problemen.’

Afgestudeerde studenten met het diploma kunnen zich re-
gistreren bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. Dat maakt 
het voor potentiële werkgevers mogelijk om met één druk op 
de knop te weten welke kandidaat-leerkrachten het diploma 
openbaar onderwijs bezitten. Pikkemaat: ‘Voorheen gaven 
we een eigen diploma uit. Maar dit nieuwe diploma kan bij 
sollicitaties een voordeel zijn.’

Extra uitdaging
Het vak levensbeschouwing is er voor alle leerlingen op de 
Hogeschool Edith Stein, dus niet alleen voor hen die het open-
baar onderwijs kiezen. Studenten kunnen ook nog overstap-
pen. Sabine Pikkemaat: ‘Er waren studenten die het na één 
les al gezien hadden; anderen bleven enthousiast, sommigen 
stopten of kozen voor een andere richting.’ Toch waren er de 
nodige aarzelingen, zeker bij de eerstejaars. Er waren vooroor-
delen en de kennis van wat het openbaar onderwijs precies 
inhoudt, was niet altijd even groot. ‘Maar’, zegt Pikkemaat, 
‘aan de andere kant werd er bijna altijd zeer bewust gekozen. 

TEKST: EVERT BOSmAN
BEELD: ERIC BRINKhORST



Openbaar onderwijs heeft waarden als vrijheid, 
gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid
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Meer informatie over het Piramide-keurmerk staat  
www.cito.nl (home>primair onderwijs>piramide)

Studenten zagen het als een extra uitdaging: voor hen was 
kiezen voor openbaar onderwijs bijvoorbeeld een keuze om 
straks op een gemengde openbare school te gaan lesgeven. 
Het eerste jaar van deze nieuwe opleiding voor openbaar on-
derwijs is goed verlopen. We hebben voor de eerste keer tien 
studenten het diploma kunnen uitreiken. Dat gebeurde tij-
dens een aparte bijeenkomst, direct na uitreiking van de re-
guliere diploma’s, in het bijzijn van ouders en bekenden.’

Eigen keuze hoort bij openbaar onderwijs
Aankomend leerkracht Charlotte Oude Alink koos bewust 
voor het openbaar onderwijs: ‘Dat is het type onderwijs waar-
in ieder kind welkom is. Bovendien vind ik al die richtingen 
of denominaties niet meer van deze tijd, je kunt het onder-
wijs niet door een geloof laten bepalen. Dat is altijd een per-
soonlijke keuze. In het openbaar onderwijs worden cultuur 
en levensbeschouwing vanuit alle invalshoeken behandeld.’ 
Charlotte overweegt om door te leren: ‘Je komt op dit ogenblik 
in onze regio moeilijk aan het werk in het onderwijs; wellicht 
ga ik verder met de studie onderwijskunde. Het liefst zou ik 
daarna naar het buitenland gaan, in een ontwikkelingsland, 

Diploma openbaar onderwijs

Het aantal pabo’s dat mee doet aan het diploma 
openbaar onderwijs neemt toe. Er zijn op dit moment 
elf hogescholen met één of meer pabo-opleidingen 
die deze specifieke opleiding aanbieden: Hogeschool 
INHolland, Fontys Hogescholen, Hogeschool Edith 
Stein / OCT, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, 
Hogeschool Saxion, Hogeschool Utrecht, Hogeschool 
Zeeland, Hogeschool De Kempel en Hogeschool 
Iselinge. Binnenkort wordt ook gestart op Stenden 
Hogeschool. Naast een aanbod voor de pabo- 
studenten wordt er door veel pabo’s gewerkt aan  
een nascholingsaanbod voor leerkrachten.

in Afrika bijvoorbeeld, helpen scholen opzetten.’ Jeroen van 
der Veen vindt het openbaar onderwijs een logische zaak. 
‘De toegankelijkheid voor iedereen is zo belangrijk. Kinderen 
weigeren is niet meer van deze tijd. Juist het openstaan voor 
de samenleving van nu hoort bij het openbaar onderwijs.’
 
Direct naar de arbeidsmarkt
Sabine Pikkemaat denkt dat het diploma openbaar onderwijs 
de identiteit en de kwaliteit van het openbaar onderwijs kan 
versterken. ‘Leerkrachten met het diploma hebben geleerd hoe 
je gesprekken kunt voeren over levensbeschouwing en zij kun-
nen burgerschap een plaats geven in de school. Nu onze school 
na een jaar de eerste studenten met dit nieuwe diploma heeft 
afgeleverd, kunnen zij met dat diploma direct de arbeidsmarkt 
betreden.’ Het ligt voor de hand dat schoolbesturen en direc-
ties hun meerwaarde zullen herkennen. Ze krijgen immers de 
beschikking over medewerkers die de identiteit van het open-
baar onderwijs in hun school kunnen versterken. Sabine Pik-
kemaat: ‘Zij zullen in staat zijn werk te maken van de plurifor-
miteit in onze samenleving. Als je weet wat anderen beweegt, 
kun je beter met elkaar samenleven.’  <

Bovenste rij, vlnr: Sabine Pikkemaat, docent, Jeroen van  
der Veen, Tim Kamphuis; tweede rij: Marjolein Slot, Moniek 
Bleumink, Jeltje Splint, Charlotte Oude Alink; onderste rij: 
Wendy Scholtenlo en Esther Kamphuis. Niet op de foto:  
Janneke Aarnink en Kim Gremmen.



  VOORSChOOLSE EDUCATIE

14 | SChOOL! 01 - septeMber 2010

TEKST EN BEELD: mARTIN VAN DEN BOgAERDT

De Onderwijsraad adviseert om alle peuters een aantal ochtenden per week naar school 
te laten gaan. Dat is volgens de raad goed voor hun ontwikkelingskansen. Voor directeur 
yvonne van Dijk van openbare basisschool Ravenstein in Vlissingen is dit geen nieuws:  
‘Dit doen wij allang.’

peuters een aantal  
ochtenden naar school

Obs Ravenstein valt onder het bestuur van de Archipelscho-
len voor openbaar primair onderwijs op Walcheren. Raven-
stein is een vrijwel geheel zwarte school in het Middengebied, 
de achterstandswijk van Vlissingen. ‘Hier staan de aller-
goedkoopste huizen van Zeeland, dat heeft een grote diversi-
teit van mensen aangetrokken’, vertelt directeur Van Dijk. ‘Er 
is hier een concentratie van problematiek. Veel bewoners le-
ven geïsoleerd van de samenleving. Sommige huizen zijn let-
terlijk geblindeerd. We hebben hier te maken met problemen 
die de grote steden ook hebben, alleen is het hier op kleinere 
schaal.’ De school heeft ongeveer 120 leerlingen. Veel van hen 
hebben een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Ook zijn er 
leerlingen uit Oost-Europese landen en uit Portugal. Archi-
pelschool Ravenstein verzorgt bovendien het onderwijs voor 
kinderen uit het asielzoekerscentrum in Middelburg.

Achterstanden
Toen Van Dijk las dat de Onderwijsraad adviseerde om peu-
ters een aantal ochtenden per week in de gelegenheid te stel-
len naar school te gaan, was haar reactie direct dat dit op haar 
school allang praktijk is. ‘In 2000 zijn we er al mee begonnen. 
Eerst met afgedankt meubilair en maar voor twee ochtenden 
in de week.’ De reden waarom Archipelschool Ravenstein on-
derwijs voor peuters ging aanbieden, was dat veel leerlingen 
die in groep 1 binnenkwamen, achterstanden hadden. ‘De con-
clusie was dat we te laat waren met het onderwijs en dat we 
dus voordat de kinderen naar school gaan al moesten beginnen. 
Van de gemeente Vlissingen kregen we via het achterstanden-
beleid een kleine bijdrage. We hebben ook profijt gehad van de 
vve-regeling. We konden zelf personeel aanstellen. Gaandeweg 
is het aanbod uitgebreid naar vier ochtenden per week.’
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De leerlingen komen nu binnen als ze 2,5 jaar zijn. Er zitten 
twee leidsters en een stagiaire op een groep van maximaal 
14 peuters. Voorwaarde is dat de ouders de kinderen inschrij-
ven op Archipelschool Ravenstein. Dat was nodig, omdat ou-
ders van buiten de wijk de voorziening wilden gebruiken als 
gratis kinderopvang. In de praktijk bleken tweeverdieners op 
heel Walcheren ineens interesse te hebben in de Vlissingse 
school toen bekend werd dat peuters daar vier ochtenden in 
de week terechtkonden.

Piramide
Belangrijk element van het peuteronderwijs van obs Raven-
stein is dat de doorgaande leerlijn in het peuteronderwijs en 
in de kleutergroepen wordt voortgezet. Van Dijk is er trots op 
dat haar school na vier jaar opnieuw het Piramide-keurmerk 
heeft gekregen. Dit keurmerk richt zich op peuterspeelzalen 
en de groepen 1 en 2 van de basisschool. De Piramide-metho-
de is een combinatie van spelen en leren, waarbij bepaalde 
elementen elk leerjaar terugkomen. 

Van Dijk benadrukt dat met de combinatie van spelen en le-
ren niet hoeft te worden gevreesd dat jonge kinderen al in 
een strak schools regime terechtkomen, waarin presteren 
centraal staat. ‘Je zet kinderen niet in de rij om dingen te le-
ren. Het onderwijs is een spel. Een kind dat niet wil, speelt 
zijn eigen spel. Maar de praktijk leert dat als je dingen span-
nend maakt, ze allemaal willen. Het voordeel van het onder-
wijs aan peuters is dat ze al in een groep leren om los van 
hun moeder te staan. Ze komen eerder in aanraking met de 
Nederlandse taal, die ze thuis vaak niet spreken. We dagen 
ze ook uit om de wereld om hen heen te onderzoeken, en dat 

allemaal in ruimten die zijn ingericht voor jonge kinderen 
en met leerkrachten die hiervoor zijn opgeleid en er van hun 
tenen tot hun kruin in staan.’ Hiermee laat de Vlissingse di-
recteur zien dat ook vanuit de positie van de werkgever het 
interessant is om peuteronderwijs aan te bieden. ‘De leidsters 
draaien mee in de hele organisatie, ook met cursussen en 
bijscholingen. Je biedt als school ook voor mbo’ers een inte-
ressante baan, waarbij ik overigens niets wil afdoen aan het 
werk in de kinderopvang.’

Gemiste kans
Voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad zei op 
Radio 1 na de presentatie van het plan dat het waarschijnlijk 
nog wel acht jaar gaat duren voordat alle peuters in Neder-
land de gelegenheid kunnen krijgen om een aantal ochten-
den per week naar school te gaan. Van Dijk vindt die termijn 
veel te lang en noemt het een gemiste kans. ‘Er kan veel meer 
worden bereikt als je voorschoolse educatie aan één school 
koppelt. Op heel veel plaatsen staan mensen te trappelen om 
dit te doen.’  <

Obs Ravenstein startte het peuteronderwijs in 2000. Reden was dat veel kinderen al met een achterstand aan groep 1 begonnen.



Op 21 september organiseert Pearson in het NBC te Nieuwe-
gein de “Pearson Onderwijsdag”. Wij verzorgen een inte-
ressant programma waarin we u op de hoogte brengen van 
onze nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
instrumenten. Wij introduceren dan ons nieuwste testinstru-
ment tegen schooluitval de C-SCAN MBO en wij verzorgen een 
presentatie over de FAT (Fonemische Analyse Test), die later 
dit jaar op de markt komt. 

Onze testontwikkelaars kunnen tijdens deze dag al uw vragen 
over de toepassingen van onze tests beantwoorden. Tevens 
kunt u zelf ervaren hoe onze tests werken.

Wanneer u tijdens dit evenement een test aanschaft, verleent 
Pearson u 5% korting en een gratis pakket scoreformulieren.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op onze 
website www.pearson-nl.com. Wij hopen u op dinsdag 21 
september te mogen begroeten. 

Pearson
Onderwijsdag
2010

Uw partner in professioneel testgebruik

MENUKAART
Onderwijs en
kinderopvang

      
De vraag naar kinderopvang als onderdeel van een dagarrangement is 
structureel en neemt nog altijd toe. Scholen kunnen in de realisatie een 
belangrijke rol spelen, al dan niet in samenwerking met kinderopvang-
organisaties. Benut u de mogelijkheden al? 

Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft jarenlange ervaring in het 
onderwijs en met alle vormen van kinderopvang. Die kennis willen we 
delen. Daarom nodigen wij u uit aan tafel. Waar en wanneer u dat wilt, 
bijvoorbeeld tijdens een directieoverleg. Het Netwerkbureau kan zowel
op strategisch als praktisch niveau met u van gedachten wisselen. 

U bepaalt de inhoud door uw keuze te maken uit thema’s als: samen-
werkingsvormen, huisvesting onderwijs en kinderopvang, fi nanciering, 
personeel, visieontwikkeling, schooltijden, innovatieve bso’s.

      

Schoolbesturen aan tafel met 
Netwerkbureau Kinderopvang

Meer informatie en aanvraagformulier: 
www.netwerkbureaukinderopvang.nl,
telefoon 070 302 82 30,
info@netwerkbureaukinderopvang.nl. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Postbus 85518, 2508 CE Den Haag
Koninginnegracht 63, 2514 AG Den Haag
www.netwerkbureaukinderopvang.nl

Netwerkbureau  Kinderopvang
Netwerkbureau  Kinderopvang

Het Netwerkbureau Kinderopvang is op 1 
september 2008 ingesteld door voormalig 
staatssecretaris Dijksma van OCW voor een
periode van drie jaar. De opdracht van het
Netwerkbureau is op praktische en oplos-
singsgerichte wijze kinderopvangorganisa-
ties, scholen en gemeenten ondersteunen 
en stimuleren bij het realiseren van meer 
capaciteit in de kinderopvang.

2e School van VOS/ABB en VOO 2.indd   1 12-07-10   15:52
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SChOOLBOEKEN  

De invoering van de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs verloopt lang niet 
altijd even vlekkeloos. Scholen krijgen voor de aanschaf van de lesboeken een bedrag van de 
overheid in hun lumpsumfinanciering. Veel scholen blijken ouders echter te verplichten om 
voor het gratis boekenpakket een borg en verzendkosten te betalen. 

Er zijn zelfs scholen die de levering van de boeken afhankelijk 
maken van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Hoe be-
grijpelijk het ook is dat scholen willen dat leerlingen zuinig met 
hun boeken omgaan, een verplichte borg is in strijd met de wet.

In haar antwoord op Kamervragen in december vorig jaar ver-
duidelijkte staatssecretaris Van Bijsterveldt de wet: scholen 
krijgen de verzendkosten al via de lumpsum vergoed en ouders 
mogen zelf kiezen om vooraf een borg te betalen of achteraf een 
rekening te krijgen voor een beschadigd boek. Uit klachten van 
ouders bij de Vereniging Openbaar Onderwijs blijkt echter dat 
veel scholen zich hier niet houden. Sinds de publicatie van een 
zwarte lijst, die veel aandacht kreeg in de media, kwamen bij 
de Vereniging Openbaar Onderwijs honderden reacties binnen 
van ouders. Bij een terechte klacht werd de school op de lijst 
gezet. De lijst omvat inmiddels zo’n 220 scholen die ouders ver-
plichten borg of verzendkosten te betalen.

MR en de wet
De Vereniging Openbaar Onderwijs ging bij het opstellen 
van de lijst niet over één nacht ijs. Net als het voorgaande 
jaar kwamen er veel klachten van ouders binnen. Elke klacht 
werd gecontroleerd, alvorens een school op de lijst werd gezet. 
Het ministerie liet de afgelopen tijd in de media weten dat er 
wel borg mag worden gevraagd, mits de medezeggenschaps-
raad (MR) dit heeft goedgekeurd. Ouders kunnen volgens 
het ministerie wel achteraf bezwaar maken bij de school. De 
Vereniging Openbaar Onderwijs vindt dat met het verplich-

TEKST: mIChIEL jONgEWAARD 
BEELD: ED OUDENAARDEN

De wet

Volgens artikel 6e van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs is het bevoegd gezag verplicht om het 
lesmateriaal ‘om niet’ ter beschikking te stellen. 
‘Om niet’ betekent zonder materiële of immateriële 
tegenprestatie. Het betalen van verzendkosten en/of 
het verplichten van een borg is een tegenprestatie en 
volgens de Vereniging Openbaar Onderwijs als zodanig 
wettelijk niet toegestaan. Meer informatie vindt u op 
www.voo.nl>onderwijsbeleid>dossier schoolkosten.

ten van een borg de door de staatssecretaris zelf voorgestane 
individuele keuzemogelijkheid van ouders wordt genegeerd. 

Overleg
Volgens directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB kunnen ou-
ders en scholen in het geval van een meningsverschil de kwes-
tie bespreken in de MR. Dat leidt volgens hem meestal tot een 
bevredigende oplossing voor alle partijen. Alleen in het uiterste 
geval, als er echt geen oplossing kan worden gevonden, zou het 
volgens Van der Veen een optie kunnen zijn om naar de rechter 
te stappen. Een proefproces kan uiteindelijk voor alle partijen 
duidelijkheid verschaffen.  <

ophef over verplichte 
borg schoolboeken



Formulier voor 
  nabestellingen 2009

Creatief 
Met de actie Schoenmaatjes vullen kinderen in 
Nederland een schoenendoos met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed. De prachtig versierde 
dozen gaan naar leeftijdgenootjes in een arm land als 
een persoonlijk en concreet gebaar van betrokkenheid.  

 Educatief 
Bij Schoenmaatjes is aansprekend educatief materiaal 

beschikbaar, waaronder filmpjes, prentenboeken, een 
projectkrant en de kinderwebsite www.kidsvooredukans.nl. 

Doe mee!
    Geef kinderen de kans iets concreets te doen voor leeftijdgenootjes
   in ontwikkelingslanden. Vul op www.edukans.nl/schoenmaatjes 
  het aanmeldingsformulier in en doe mee met Schoenmaatjes.
 Dat kan van september tot aan de kerstvakantie.   

Doe mee!

KIJK OP WWW.EDUKANS.NL/SCHOENMAATJES OF BEL MET EDUKANS (033) 460 19 42

Schoenmaatjes gezocht! 
ES

10
17

Een 
cadeau  van kind tot kind

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
OnderwijsCursussen, advisering en 

maatwerk voor MR, OR,  
team en bestuur
Scholing voor overblijfmedewerkers  
en coördinatoren
Medewerkers en coördinatoren van de overblijf 
kunnen hun vaardigheden verbeteren door 
het volgen van een van de cursussen van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. 
•  Basiscursus
•  Vervolgcursus
•  Coördinatorcursus
•  Expertisecursus
•  Spelen en speelgoed
•  EHBO BHV
•  Herhaling EHBO BHV
•  1-jarige opleiding

Scholing voor de MR
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft een 
uitgebreid scholingsaanbod voor MR-leden, 
oudergeleding en personeelsgeleding. 
•  MR Start
•  Medezeggenschap

•  Schoolkosten VO
•  Communicatie MR-OR-Team

Scholing voor de Ouderraad
Scholingsbijeenkomsten voor ouderraden 
in het primair en voortgezet onderwijs. De 
Vereniging Openbaar Onderwijs begeleidt 
en adviseert scholen en schoolbesturen over 
ouderbetrokkenheid.
•  Ouderraden PO
•  Ouderraden VO
•  Communiceren met ouders
•     Communicatie MR-OR-Team

Scholing voor team en bestuur  
in openbaar onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs schoolt 
en begeleidt schoolteams, schoolleiders en 
bestuurders op het gebied van de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs. 
•     Het schoolverhaal

•     Profilering school
•     Personeelsdag
•        Website - schoolgids
•     Aanmelding leerling
•     Mystery guest

Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft 
een uitgebreid scholings- en cursusaanbod 
voor leerkrachten, schoolleiders, overblijf-
krachten MR-leden en schoolbestuurders. Alle 
cursussen en bijeenkomsten zijn theoretisch 
onderbouwd en praktijkgericht. Het aanbod 
is bij uitstek geschikt voor zowel openbaar als 
bijzonder onderwijs, primair en voortgezet 
onderwijs. 

Het landelijk bureau van de vereniging is  
tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar  
via 036 5331500. Meer informatie vindt u op 
www.voo.nl/scholing.
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Waar anders dan in Rotterdam is in augustus de eerste mavo van Nederland van start 
gegaan die zich specifiek richt op de haven. Eerst nog met twee kleine brugklassen, maar 
het aantal leerlingen moet de komende jaren fors gaan groeien. Belangrijk element van de 
havenmavo is de doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo.

rotterdam heeft  
eerste mavo die zich  
richt op de haven

De Havenmavo is een samenwerking tussen de mavo Delfs-
haven aan de Westzeedijk en het Scheepvaart en Transport 
College (STC) in het daartegenover gelegen Lloydkwartier. De 
omgeving waarin de twee scholen staan, herinnert aan de 
oude glorie van de Rotterdamse haven, toen die nog voorna-
melijk in de stad zelf was gelegen. Er staan tot appartemen-
tencomplexen verbouwde pakhuizen, kantoren van grote 
havenbedrijven van weleer en wie in het futuristische ge-
bouw van het STC is, aan de kade van de Nieuwe Maas, ziet 
het scheepvaartverkeer onder zich voorbijvaren. 

Twee kleine brugklassen met in totaal ruim 30 leerlingen 
vormen het prille begin van de Havenmavo. De leerlingen 
oriënteren zich op verschillende functies in de Rotterdamse 
haven. In de onderbouw is sprake van een brede oriëntatie, in 
de bovenbouw kunnen leerlingen zich richten op een van de 
sectoren die het STC op mbo-niveau biedt. 

De haven in het echt
Bestuursvoorzitter Tineke Drenthe van LMC Voortgezet On-
derwijs vertelt in het online Regio Magazine dat de nieuwe 
opleiding bedoeld is om leerlingen weer een reëel beeld van 
de haven te geven. ‘Ze zien de cruiseschepen, maar weten niet 
meer wat de haven echt is. Er is een kleine groep die uit het 
voortgezet onderwijs komt en gericht naar het Scheepvaart 
en Transport College gaat, maar wij vinden dat we kinderen 
al in een eerder stadium kunnen wijzen op wat de wereldha-
ven voor ze kan betekenen. Daar hebben ze wat ons betreft nu 
veel te weinig gevoel bij.’

De algemeen vormende vakken worden verzorgd door de 
mavo Delfshaven, terwijl het STC zich specifiek bezighoudt 
met de havenvakken. Bestuurslid Ron Kooren van het STC: ‘Je 
hebt een keur aan havenvakken, logistiek bijvoorbeeld, maar 
ook de havenleer zelf. Je kunt denken aan de verschillende 
transportketens, daar hebben wij simulatoren voor. De ha-
venadministratie zit er ook bij. Dus alle aspecten die je nodig 
hebt om later in de haven te kunnen werken.’

Internationale Haven
Schoolbestuur LMC VO biedt de richting Internationale Ha-
ven ook aan op de Erasmusmavo Zuiderpark. Deze school 
behoort sinds het afgelopen schooljaar tot het samenwer-
kingsverband LMC VMBO Zuid, waarin vijf vmbo-scholen in 
Rotterdam-Zuid nauw met elkaar samenwerken. De richting 
Internationale Haven combineert de theoretische leerweg 
met praktijkgerichte vakken. Het grote verschil met de Ha-
venmavo in Delfshaven, aan de andere kant van de Nieuwe 
Maas, is dat daar de doorgaande leerlijn met het Scheepvaart 
en Transport College veel meer centraal staat. Beide scholen 
zijn respectievelijk via het bestuur LMC Voortgezet Onderwijs 
en de STC-Group aangesloten bij VOS/ABB.  <

TEKST EN BEELD: mARTIN VAN DEN BOgAERDT
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TEKST: EVERT BOSmAN
BEELD: ROBERT hOETINK

Obs De Lipper in Enschede (wijk Velve-Lindenhof) had aan het begin van afgelopen 
schooljaar 73 leerlingen, een jaar daarvoor waren het er nog 110. met leegstaande lokalen 
als gevolg. het schoolbestuur besloot tot sluiting van de school. maar het had niet 
gerekend op een aantal actieve ouders. De ouderraad van De Lipper was het, zacht gezegd, 
niet met de sluiting eens. 

obs de Lipper overleeft 
ternauwernood

Directeur Niels Anderson schetst de 
ontstane situatie: ‘De plannen om in de 
nieuwe wijk binnen afzienbare tijd een 
brede school te stichten, zijn in een voor-
bereidend stadium. Het bestuur wilde 
daar, in verband met onze leegstand 
van lokalen, niet op wachten.’ De Lip-
per moest verdwijnen en het openbaar 
onderwijs zou tijdelijk, tot het nieuwe 

“hart van de wijk” gereed is, uit de wijk 
worden gesneden.

Een goede school opofferen
Yvonne Boonk, moeder van Lars (10) 
en Maaike Duurland, moeder van Am-
ber (8) en Joeri (7), beiden leden van de 
ouder raad, trokken aan de bel. ‘Het zou 
toch te gek zijn om de school nu op te 
heffen, alle leerlingen kwijt te raken, 
dan komen ze nooit meer terug naar de 
nieuwe brede school. Volgens de plan-
nen zou die er in 2012/2013 staan. Moet 
je dan voor zo’n korte periode een actie-
ve, goede school opofferen? In feite was 
het besluit al genomen. Het bestaande 
gebouw was te groot geworden, door-
gaan zou financieel niet verantwoord 
zijn. We hebben zoveel mogelijk ouders 
gemobiliseerd, de actiebereidheid was 
groot. Veel ouders wilden hun kinde-
ren helemaal niet van school halen; ik 
ben nog op een informatieavond van 
een andere school geweest; die wilde 
onze leerlingen wel overnemen. Maar 
dat klikte gewoon niet, ik miste de sfeer 
van De Lipper. We wilden dat onze kin-

deren op De Lipper zouden blijven. Een 
fantastische school, een goede school, 
die bijvoorbeeld met technisch lezen 
boven het landelijk gemiddelde scoort.’

‘We hebben ons verhaal goed in de pu-
bliciteit kunnen brengen; de plaatselijke 
media sprongen er bovenop. De wijk-
raad stond vierkant achter ons. Ook mi-
nister Eberhard van der Laan was heel 
gedecideerd toen hij een werkbezoek 
aan Velve-Lindenhof bracht: De Lipper 
moet open blijven tot de nieuwe brede 
school er staat, was zijn opvatting. Het 
hoogtepunt van onze actie was de ver-
gadering van de Enschedese gemeente-
raad. De complete raad kwam voor de 
gelegenheid vergaderen in Stadsdeel 
Oost, waarvan Velve-Lindenhof deel uit-

maakt. We wisten dat er in de gemeen-
teraad geen meerderheid voor openhou-
den zou zijn, slechts één partij steunde 
ons. We zijn toen met ons tweeën een 
dag bij elkaar gaan zitten en hebben een 
uitvoerig en degelijk betoog op papier 
gezet, dat pleitte voor openhouden. We 
maakten gebruik van het spreekrecht 
in de vergadering, en hebben ons ver-
haal, zenuwachtig en gespannen als we 
waren, met emotie en met argumenten 
voorgedragen. Hoe zou er worden ge-
reageerd? Kennelijk sloeg ons pleidooi 
aan, want na de steun van die ene partij 
gingen geleidelijk aan meer raadsleden 
overstag en uiteindelijk besloot de raad 
unaniem om De Lipper open te houden. 
Dat gaf ons een geweldig gevoel: niet 
voor niets gewerkt.’

Aandachtswijk

Velve-Lindenhof is een naoorlogse wijk in het oosten van Enschede. De 
wijk ging in snel tempo achteruit, veel bewoners wachtten niet op betere 
tijden en vertrokken (mede door de sloop van hun huizen) naar elders. Dat 
betekende een zware aderlating voor de twee scholen in Velve-Lindenhof, 
de openbare basisschool De Lipper en de katholieke basisschool De Kubus. 
De wijk is door toenmalig minister Vogelaar aangewezen als aandachts-
wijk, die met vereende krachten en met het nodige geld moet worden 
omgebouwd naar een ‘prachtwijk’. Dat proces is in volle gang. Veel huizen 
in de wijk zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Braakliggende 
stukken grond wachten nog op bebouwing.
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Prijs voor ouderraad
De grote inzet en het enthousiasme 
van ouders om strijd te leveren tegen 
de opheffing van de school, werd door 
het plaatselijke openbaar onderwijs op 
waarde geschat. Op 10 mei reikte Henk 
Grönloh, voormalig voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Consent, de be-
stuursstichting voor het openbaar on-
derwijs, de naar hem genoemde prijs 
uit voor ouderraden die zich meer dan 
verdienstelijk maken voor hun school. 
Er waren dit jaar negen ouderraden ge-
nomineerd voor de prijs. De ouderraad 
van De Lipper verdiende de prijs volgens 
de jury voor ‘de geweldige inzet op de 
school bij tal van activiteiten. Wat ech-
ter de doorslag gaf, was het feit dat de 
school in 2009 zou worden opgeheven 
en de wijze waarop de ouderraad van 
De Lipper die ontwikkeling heeft opge-

pakt. Met name twee ouderraadsleden 
hebben toen indruk gemaakt door de 
wijze waarop ze hebben gevochten voor 
het voortbestaan van de school. Dat had 
resultaat: de gemeente Enschede over-
brugt de periode totdat de Brede School 
Velve-Lindenhof is gerealiseerd.’ De oor-
konde en een cheque van 750 euro wer-
den dankbaar in ontvangst genomen 
door Yvonne Boonk en Maaike Duur-
land. ‘Een mooi bedrag’, zeggen beiden, 
‘daarmee kan de ouderraad nuttige en 
leuke dingen op school doen.’ 

Onderwijstijdverlenging
‘We zijn een school waar iedereen wel-
kom is’, licht directeur Niels Anderson 
toe. ‘Dat geldt voor kinderen, ouders, 
buurtbewoners en andere geïnteres-
seerden, ongeacht leeftijd, religie of le-
vensovertuiging, als respect maar het 

sleutelwoord is. In maart van dit jaar 
zijn we gevisiteerd door het Contactcen-
trum Bevordering Openbaar Onderwijs 
(CBOO). De commissie concludeerde 

“dat zij de sfeer van openheid, vriende-
lijkheid en saamhorigheid van De Lip-
per ervaren.” De twee visitatoren spra-
ken uitvoerig met twee ouders, twee 
personeelsleden, twee leerlingen en 
met mij. We zijn trots op deze kwalifi-
catie. We zijn een veilige school waarbij 
leerlingen alle ontwikkelingskansen 
aangeboden krijgen. Zo doen we mee 
aan de onderwijstijdverlenging in En-
schede. De kinderen komen vier keer in 
de week om acht uur, in plaats van om 
half negen, naar school. Die extra tijd 
wordt besteed aan begrijpend en tech-
nisch lezen en rekenen. Onze eigen leer-
krachten verzorgen deze extra lessen. 
We hebben de lat hoog gelegd, hoger 
dan die van de inspectie. En het werkte: 
80 procent van onze leerlingen kwam 
boven de norm.’ Niels Anderson ziet 
uit naar de nieuwe brede school. ‘Het 
is een uitdaging om het huidige niveau 
te handhaven als de school groter gaat 
worden en meer leerlingen krijgt.’  <

De gemeenteraad besloot unaniem  
de school open te houden

Het lot van obs De Lipper leek beschoren, totdat Yvonne Boonk (links) en Maaike Duurland aan de bel trokken bij de gemeenteraad.
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het is wetenschappelijk bewezen dat schoolgebouwen met voldoende frisse lucht goed 
zijn voor de prestaties van leerlingen en personeel. Alleen blijkt de subsidieregeling voor de 
verbetering van het binnenklimaat verre van toereikend. De structurele exploitatiekosten 
zijn helemaal vergeten.

scholen zien exploitatie-
kosten verder oplopen

In juli 2009 trok het toenmalige kabinet 165 miljoen euro uit 
voor frisse lucht in schoolgebouwen. Het grootste deel, ruim 
100 miljoen, ging naar het primair onderwijs. De maatregel 
volgde op een landelijke actie, die VOS/ABB en het bestuur 
OPOCK voor openbaar primair onderwijs in Capelle en Krim-
pen aan den IJssel in 2008 lanceerden. Leerlingen van de 
Krimpense openbare basisschool De Paperclip overhandig-
den in september van dat jaar een petitie, die namens ruim 
500.000 leerlingen was ondertekend door schoolbestuurders, 
directeuren, leerkrachten, ouders en leerlingen zelf.

De investering was meer dan welkom, omdat met het geld 
maatregelen konden worden genomen om het CO2-gehalte 
en de temperatuur in lokalen te reguleren. In de subsidiere-
geling werd de voorwaarde opgenomen dat er sprake moest 
zijn van een gemeentelijke cofinanciering van 40 procent. Bo-

vendien moesten maatregelen voor een beter binnenklimaat 
energiebesparend zijn.

Nu het geld over de gemeenten is verdeeld en de schoolbe-
sturen samen met hen de benodigde maatregelen uitwerken, 
blijkt er echter een groot financieel probleem te zijn. De subsi-
dieregeling voorziet meestal maar voor een deel in de initiële 
investeringskosten, terwijl er geen aandacht is voor de struc-
turele exploitatiekosten. 

Dubbel glas en HR-ketels
Beleidsmedewerker huisvesting Jelle Boonstra van de Stich-
ting Proloog voor openbaar primair onderwijs in Leeuwarden 
geeft een toelichting: ‘Onze stichting heeft vijftien school-
gebouwen met in totaal 120 lokalen, waar wat moet worden 
gedaan om het binnenklimaat te verbeteren. Per lokaal gaat 
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SUBSIDIEREgELINg  
TEKST: mARTIN VAN DEN BOgAERDT

BEELD: OBS DE PAPERCLIP, KRImPEN AAN DEN IjSSEL

beschikbaar. De gemeente heeft dit naar rato verdeeld. Voor 
Proloog was er 350.000 euro, en dan hebben we het nog niet 
over de onderhoudskosten.’ 

Proloog besloot om met het beperkte bedrag voor alle openba-
re basisscholen iets te doen in de vorm van energiebesparen-
de maatregelen, zoals het aanbrengen van dubbel glas en de 
aanschaf van hoogrendementsketels en energiezuinige ver-
lichting. ‘Wat het binnenklimaat betreft, hebben wij ervoor 
gekozen om in alle lokalen een CO2-meter te plaatsen. Leer-
krachten en leerlingen kunnen dus zelf het CO2-gehalte in de 
gaten houden en indien nodig ramen en deuren openzetten. 
Wil je echter alle gebouwen voorzien van een goed binnen-
klimaat, dan moet er veel meer geld komen’, aldus Boonstra.

Haalbaarheidsonderzoek
Eenzelfde geluid klinkt er in Zuidoost-Brabant. Samen met de 
besturen Nut Geldrop en De Eenbes heeft de Stichting PlatOO 
voor openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs 
aan de gemeente Geldrop-Mierlo laten weten dat onder de 
huidige condities geen uitvoering kan worden gegeven aan 
maatregelen om de scholen ‘fris’ te maken. 
De besturen baseren zich op een haalbaarheidsonderzoek, 
waaruit blijkt dat –net als in Leeuwarden- de initiële inves-
teringen meer kosten dan de beschikbare subsidie. Per lokaal 
is er een tekort van gemiddeld 469 euro. De vier onderzochte 
scholen hebben bij elkaar 40 lokalen, wat resulteert in een te-
kort van in totaal 18.760 euro.
Daarbovenop komen de exploitatiekosten, waarvoor hele-
maal niets is geregeld. De ventilatieapparatuur die in lokalen 
zou moeten worden aangebracht, vereist periodiek onder-
houd, bijvoorbeeld in de vorm van het vernieuwen van lucht-
filters. Ook het extra elektriciteitsverbruik moet door de scho-
len worden betaald. Bovendien moet de apparatuur over een 
periode van 20 jaar worden afgeschreven. Het gaat volgens 
het haalbaarheidsonderzoek om een gemiddeld exploitatie-
bedrag van 5469 euro per jaar, dat geheel voor rekening van 
de betrokken scholen komt.

Niet goed doorgerekend
Beleidsmedewerker Bas Otten van PlatOO en zijn collega Maar-
ten Wijffelaars van De Eenbes benadrukken dat de maatre-
gelen voor een beter binnenklimaat nodig zijn, maar dat de 
kosten te hoog zijn. Zij willen hiermee niet zeggen dat het hele 
plan maar moet worden afgeblazen. ‘Begrijp ons niet verkeerd, 
het is fantastisch dat er voor het primair onderwijs 100 miljoen 
euro is uitgetrokken! Alleen is het plan verkeerd doorgerekend, 
waardoor het onder de huidige condities onuitvoerbaar is. Al 
jarenlang komen wij 10 tot 15 procent tekort op de materiële 
exploitatie, daar kan dit echt niet bovenop. Wij willen graag 
dat het ministerie van OCW, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en de PO-Raad meedenken over een oplossing van 
het probleem. Straks hebben we prachtige luchtverversings-
apparaten waar we geen gebruik van kunnen maken, omdat 
daar geen geld voor is. Dat wil toch niemand?’  <

Termijn te kort

Bij VOS/ABB komen steeds meer signalen binnen dat 
schoolbesturen en gemeenten ook moeite hebben om 
projecten voor verbetering van het binnenklimaat 
van scholen binnen de gestelde termijn te realiseren. 
De subsidie voor de verbetering van het binnenklimaat 
is aan de gemeenten uitgekeerd op voorwaarde dat de 
projecten die ermee worden uitgevoerd, uiterlijk op 31 
december 2010 zijn afgerond. Een aantal schoolbestu-
ren en gemeenten heeft aan VOS/ABB laten weten dat 
die datum zo goed als zeker niet wordt gehaald. Een 
voorbeeld is de Drentse gemeente De Wolden, waar 
twee gebouwen worden uitgebreid voor de vorming 
van brede scholen. Als gevolg hiervan moet er een an-
dere aanbestedingsprocedure worden gevolgd, waar-
door geplande energiebesparende maatregelen aan de 
bestaande schoolgebouwen niet voor 31 december 2010 
zullen zijn uitgevoerd. Dit zou kunnen betekenen dat 
de gemeente bijna 140.000 euro moet terugbetalen en 
dat de maatregelen niet door kunnen gaan. 
VOS/ABB inventariseert alle signalen, ook met betrek-
king tot de ontoereikende subsidiebedragen, en zal 
met de betrokken instanties in contact treden om naar 
oplossingen te zoeken.

het om 7500 tot 8000 euro. Als wij alle scholen willen aan-
pakken, praten we over een bedrag van zeker 900.000 euro. 
Leeuwarden heeft voor alle scholen in de gemeente 500.000 
euro subsidie ontvangen. Met de 40 procent cofinanciering 
van de gemeente erbij, is er voor alle scholen 700.000 euro 



VOS/ABB trainingen

Korte leergang voor startende schoolbestuurders 
Nieuw bij VOS/ABB Consulting: een cursus om startende 
schoolbestuurders vertrouwd te maken met hun nieuwe beleid-
sterrein én de onderwijswetgeving. In vijf avonden krijgt u als 
beginnend bestuurder in het onderwijs snel grip op uw functie. 
Deze cursus wordt in het schooljaar 2010-2011 twee maal 
verzorgd. Startdatum: 9 september 2010 en 11 januari 2011

Vierdaagse leergang fi nancieel management PO 
Het rapport van de Commissie Don heeft als belangrijkste aan-
beveling dat alle instellingen een gedegen meerjarenbegroting 
op moeten stellen met een op maat toegesneden risicoanalyse. 
Startdatum: 9 september 2010 (Zwolle) of 15 september 2010 
(Woerden)

Leergang strategisch management voor Algemene 
Directies / Bestuurders PO
Strategisch beleidsplan klaar? Dan begint het werk pas! Een 
verdiepende leergang over sturing, uitvoering en controle met 
behulp van de sturingsdocumenten en hun onderlinge samen-
hang. Startdatum: 5 januari 2011

Leergangen P&O-ers in het onderwijs
De leergangen voor de P&O-medewerkers mogen al jaren op 
een grote belangstelling rekenen. Ook in het cursusjaar 2010-
2011 worden ze weer gehouden. Nieuw is dit jaar de introduc-
tieleergang voor de personeelsmedewerker in het onderwijs. 
U kunt kiezen uit: 
Driedaagse introductieleergang   
startdatum: donderdag 20 januari 2011 
Vijfdaagse basisleergang  
startdatum: dinsdag 9 november 2010 
Vijfdaagse verdiepende leergang   
startdatum: donderdag 17 februari 2011

De geschiedenis van de bekostiging in het primair 
onderwijs 
voor stafbureaumedewerkers die niet uit het onderwijs komen. 
Datum: dinsdag 21 september 

Ziekteverzuimbeheersing 
In deze training verwerft u inzicht in de oorzaken van verzuim 
en oefent u het effectief voeren van verzuimgesprekken.  
Data: 7 oktober (Eindhoven), 10 november (Woerden), 
22 november (Zwolle) of 18 januari 2011 (Woerden)

Aan de slag met communicatie 
U communiceert met mensen in de school en daarbuiten: 
medewerkers, leerlingen, ouders, toehoorders en pers. 
Natuurlijk wilt u communiceren in een stijl die bij uw school 
past en bereiken wat u voor ogen hebt. Data: 7 oktober 2010 
en 21 april 2011

In company-trainingen

Beoordelen 
Er gaan veel beoordelingsgesprekken gevoerd worden om 
de promotie van leraren voor de functiemix te realiseren. 
Op welke wijze gaan uw leidinggevenden beoordelen? 
In company-training.   

Normjaartaak, werktijdfactor en taakbeleid
Taakbeleid blijft de gemoederen bezighouden. De succesvolle 
in company-training Normjaartaak, werktijdfactor en taakbeleid 
in het primair onderwijs staat ook daarom in het schooljaar 
2010-2011 weer op het programma. 

Contact
Voor meer informatie over onze trainingen kijk op onze web-
site www.vosabbconsulting.nl of neem contact op met: Geke 
Lexmond, glexmond@vosabbconsulting.nl, tel. 06-20516610. 

C O N S U L T I N GC O N S U L T I N G

www.vosabbconsulting.nl

Opleiding en training voor professionals in het onderwijs
Onze visie
Goed onderwijs wordt gegeven in scholen waar bestuur 
en management een heldere visie doeltreffend weten om 
te zetten in de praktijk van alledag. Daarom richt VOS/ABB 
Consulting en Juridisch Advies zich met haar opleidingen en 
trainingen zowel op het ontwikkelen van een visie als op het 
managen: aansturen, regelen, ervoor zorgen dat doelstellin-
gen worden gerealiseerd. 

Onze trainingen en opleidingen zijn bedoeld 
voor managers en specialisten in de scholen, 
de bovenschools managers en de bestuurders.

Relevant en aantrekkelijk 
Relevant: aansluitend bij uw praktijk én actueel. 
Aantrekkelijk: een realistische prijsstelling én een 
programma dat boeit. Zie het programma hieronder. 

Open trainingen, in company of 1 op 1
Wij bieden open trainingen (voor deelnemers van verschil-
lende organisaties) én in company-trainingen. VOS/ABB 
Consulting en Juridisch Advies kan alle trainingen op maat 
verzorgen. Ook zijn 1 op 1-trainingen mogelijk: individuele 
trainingen voor professionals die snel thuis moeten raken in 
een nieuw vakgebied (bijvoorbeeld het opzetten van het stra-
tegisch personeelbeleid, het uitwerken van de normjaartaak 
of het schrijven van een marketingplan). 

VOS-339 advertentie A4 consulting_v1.indd   1 24-08-10   16:22
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Vijftien basisscholen in Nederland doen mee aan de pilot ‘15 procent vroeg 
vreemdetalenonderwijs’. Zij mogen drie jaar lang maximaal 15 procent van de lessen  
in alle klassen in een vreemde taal geven. geen Engelse les dus, maar les in het Engels.  
De deelnemende scholen zijn enthousiast.

geen engelse les,  
maar les in het engels

Eén van die scholen is openbare basis-
school De Horn in Wijk bij Duurstede. 
Daar krijgt elke klas wekelijks de teken-
les in het Engels. De eigen leerkracht 
wordt daarbij begeleid door een native 
speaker. Ook de kleuters doen mee. Juist 
voor hen blijkt het geen enkel punt te 
zijn als ze ineens Engels moeten praten. 
‘Als de leerkracht haar Engelse hoed op 
zet, weten de kinderen: nu praten we 
Engels’, vertelt directeur Jan Heijman 
van De Horn. ‘Juist jonge kinderen pik-
ken een tweede taal heel gemakkelijk 
op. Maar je moet het wel volhouden tot 
en met groep 8. Taal gaat er namelijk 
even snel uit als in!’

De school in Wijk bij Duurstede is al lan-
ger bezig met een Engelse lesmethode 
in álle groepen, niet alleen groep 7 en 
8. Dankzij het pilotproject vvto (vroeg 
vreemdetalenonderwijs) kan de school 
nu nog meer aan Engels doen. De pilot 
vloeit voort uit het advies ‘Vreemde 
talen in het onderwijs’ uit 2008 van 
de Onderwijsraad. Daarin adviseert de 

raad een deel van de onderwijstijd op 
de basisschool in een vreemde taal les 
te geven. Dit is echter volgens de huidi-
ge wetgeving niet toegestaan. Daarom 
besloot de Tweede Kamer tot een proef-
project om te onderzoeken of een wets-
wijziging wenselijk en haalbaar is. Per 1 
januari 2010 kregen vijftien scholen toe-
stemming om als experiment een crea-
tief vak of bewegingsonderwijs in een 
vreemde taal te geven. Meestal betreft 
het Engels, maar Duits of Frans komt -in 
de grensgebieden- ook voor. Het proef-
project duurt drie jaar.

De deelnemende scholen blijken vaak 
native speakers aan te trekken. Ook krij-
gen de leerkrachten veelal nascholings-

Informatie

Informatie over de pilot  
’15 procent vvto’ is te vinden op 
www.project-flipp.com en op 
www.europeesplatform.nl. 

Impressie van een Engelse dag op obs De Horn.

cursussen om hun Engels te verbeteren. 
Drie leerkrachten van obs De Horn zijn 
bijvoorbeeld dit voorjaar een week naar 
Canterbury geweest om aan hun Engels 
te werken. 

Heijman: ‘Ik zie dat de leerkrachten hier 
veel energie van krijgen. De kinderen 
vinden het fantastisch en de ouders zijn 
er blij mee’. De Horn gaat nog een stapje 
verder: dit jaar spelen de leerlingen met 
kerst een Engelstalige musical. Tegelij-
kertijd is er een uitwisseling met een 
Duitse basisschool, waarvan de leer-
lingen ook hun Engels komen oefenen. 
Voor dit project kreeg de school een sub-
sidie van 3000 euro van het Europees 
Platform.  <

TEKST EN BEELD: LUCy BEKER
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Directeur Wim Pak van openbare basisschool Bloemhof in Rotterdam heeft de  
VOO-onderwijsprijs 2010 gewonnen. hij kreeg de prijs, een bronzen sculptuur en een 
geldbedrag van 5000 euro, omdat hij samen met ouders, leerkrachten en schoolleiding  
van obs Bloemhof een brede en uitdagende (leer)omgeving heeft gemaakt.

rotterdamse schoolleider 
wint voo-onderwijsprijs

voor de onderbouw en zes uur voor de 
bovenbouw: ‘Die uitbreiding heeft het 
mogelijk gemaakt om vakken als dans, 
muziek, beeldende kunst, techniek, En-
gels, judo, filosofie, Turks, Arabisch, Ne-
derlands en tuinieren aan te bieden. De 
belevingswereld van de kinderen is op 
deze manier fors uitgebreid.’ Ondanks 
alle extra activiteiten slaagt het team 
van obs Bloemhof erin het taal- en reken-
onderwijs als speerpunt in het beleid op 
te nemen en uit te voeren. De keuze voor 
klassen van maximaal 15 leerlingen in 
groep 4 om hun de nodige aandacht te 
kunnen geven, vindt de jury opvallend.

Directeur Wim Pak reageerde enthou-
siast op de erkenning die de prijs vol-
gens hem inhoudt: ‘Het is geweldig 
stimulerend om aan het eind van een 
schooljaar hard werken op deze manier 
nog eens te worden beloond. De prijs 

wordt weliswaar aan mij uitgereikt, 
maar het is natuurlijk het hele school-
team dat samen met de ouders dit voor 
elkaar heeft gekregen. Daar ben ik ont-
zettend trots op.’

Schoolkeuken
De onderwijsprijs werd uitgereikt door 
adjunct-directeur Ton Gelmers van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. De 
prijs bestaat uit het bronzen sculptuur 
Daantje van kunstenaar Gerard Brou-
wers en een cheque van 5000 euro, naar 
eigen keuze te besteden aan het open-
baar onderwijs. Wim Blok, algemeen 
directeur van schoolbestuur BOOR, ver-
dubbelde namens het bestuur het be-
drag en sprak de wens uit dat dit bedrag 
ten goede komt aan de schoolkeuken, 
waar iedere dag voor alle kinderen van 
de school een warme maaltijd wordt ge-
kookt door ouders. 

TEKST EN BEELD: mIChIEL jONgEWAARD

De jury onder voorzitterschap van de-
missionair minister André Rouvoet van 
OCW koos Wim Pak uit meer dan 20 
kandidaten. In het juryrapport wordt de 
voortrekkersrol van directeur Wim Pak 
geprezen: ‘Wim Pak heeft in tien jaar 
tijd van wat nu een zeer zwakke school 
wordt genoemd, een bruisende gemeen-
schap weten te maken. Omdat taalach-
terstand zich moeilijk met louter taal 
laat bestrijden, introduceerde Pak dra-
ma op school. Het succes daarvan kreeg 
een vervolg in het Wanita-concept. 
Daarmee worden kinderen geprikkeld 
om zelfstandig met wereldoriëntatie 
aan de slag te gaan volgens het principe 
van meervoudige intelligentie. Ouders 
worden hier nadrukkelijk bij betrokken.’

Belevingswereld
De jury is onder de indruk van de uitbrei-
ding van de schoolweek met acht uur 

Wim pak wordt gefeliciteerd met het 
behalen van de VOO-Onderwijsprijs.
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Over de VOO- 
Onderwijsprijs

De VOO-Onderwijsprijs heet 
officieel de Van Beijma thoe 
Kingmaprijs, genoemd naar 
Jonkheer mr. Frederick Hessel 
van Beijma thoe Kingma, in 
1866 een van de oprichters van 
de Vereniging tot bevordering 
van het Volksonderwijs.

De jury bestond in 2010 uit  
waarnemend minister André 
Rouvoet, de commissaris van  
de koningin in Friesland John  
Jorritsma, PvdA-Tweede Kamer-
lid Margot Kraneveldt, voorzitter 
Walter Dresscher van de Alge-
mene Onderwijsbond, voorzitter 
Peter Snijders van VOS/ABB en 
directeur Rob Limper van de  
Vereniging Openbaar Onderwijs.

Rijk aanbod voor leerlingen
De school van Wim Pak wordt onder-
steund door Pact op Zuid, een samen-
werkingsverband tussen de gemeente 
Rotterdam, drie deelgemeenten en vier 
woningcorporaties. Pact op Zuid wil in 
tien jaar tijd een miljard euro extra in-
vesteren in de fysieke, sociale en eco-
nomische kwaliteiten van Rotterdam-
Zuid. Pak vertelt vol enthousiasme 
over hoe zijn school het startpunt is 
geworden van het brede initiatief in 
de wijk om de schoolprestaties en so-
ciale vaardigheden van kinderen te 
verbeteren. 

‘Dat doen we niet alleen door extra les-
uren, maar ook door een doelbewuste 
invulling van de lessen. Kinderen le-
ren niet alleen beter Nederlands door 
meer taalles te geven. Ze leren ook veel 
doordat ze in aanraking komen met 
belevingswerelden die ze doorgaans in 
de stad niet tegenkomen. Wat dacht je 
van hun woordenschat? Die gaat enorm 
vooruit wanneer ze bezig zijn met tui-
nieren, filosofie of muziek. Dat rijke 

aanbod is op zoveel manieren leerzaam 
en bovendien erg leuk.’

Samen met de woningbouwcorporatie 
lukte het Pak zelfs om een professionele 
keuken op te zetten, waarin een flink 
aantal ouders iedere middag voor alle 
300 kinderen van De Bloemhof een war-
me maaltijd kookt. Dat gebeurt onder lei-
ding van een professionele kok. Pak stak 
zelf de eerste schop in de grond voor de 
schooltuinen. Hij benaderde enkele jon-
geren in de buurt om daarbij te helpen en 
gaandeweg raakten zij betrokken bij de 
school. Een bijkomend voordeel was dat 
het aantal gesneuvelde ruiten op school 
meteen aanzienlijk daalde.

Bezoek van koningin Beatrix
Obs Bloemhof stond de afgelopen ja-
ren al vaker in de belangstelling. Zo 
bezochten vorig jaar koningin Beatrix 
en staatssecretaris Sharon Dijksma de 
school. Zij kregen een rondleiding die 
in het teken stond van de brede maat-
schappelijke rol die de school speelt in 
de wijk.  <

Ouders runnen de schoolkeuken en de schooltuinen
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“Veel zaken komen voort uit 
gebrek aan communicatie”

Alex Geert 
Castermans

Per 1 september 2010 is prof. 
mr. Alex Geert Castermans 
de nieuwe voorzitter van de 
Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs (LKC), die in stand 
wordt gehouden door de 
stichting Onderwijsgeschillen. 
Castermans is hoogleraar 
burgerlijk recht aan de 
Universiteit Leiden. Eerder was 
hij advocaat in Den Haag en 
voorzitter van de Commissie 
Gelijke Behandeling.
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KLAChTENCOmmISSIE ONDERWIjS  

Op 1 september is prof. mr. Alex geert Castermans aangetreden als nieuwe voorzitter  
van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Castermans doceert burgerlijk  
recht aan de Universiteit Leiden en was daarvoor voorzitter van de Commissie  
gelijke Behandeling. hij neemt dus een schat aan kennis en ervaring mee. ‘maar toch’,  
zo nuanceert hij, ‘is dit een nieuw werkgebied voor mij.’

Men gooit vaak  
de deur te snel dicht

‘Mijn kennis over onderwijs en recht heb ik opgedaan als 
voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Daar be-
handelden we geregeld zaken die in het onderwijs speelden. 
Een boeiend aspect van de behandeling van klachten vind 
ik dat dit niet wordt overheerst door wet en regelgeving. Het 
aardige en het spannende van de klachtencommissie is nou 
juist dat de behandeling van een klacht niet eens zozeer in ju-
ridische verhoudingen hoeft te worden getrokken. Als er een 
twistpunt is tussen school en kind of school en ouders en men 
komt er met elkaar niet uit, kun je soms volstaan met het or-
ganiseren van het gesprek daarover. En vervolgens beoordeel 
je of de partijen op een redelijke manier met elkaars belan-
gen rekening hebben gehouden. Daarbij houd je uiteraard de 
regels in het oog, maar gelukkig is er altijd de mogelijkheid 
om achter een regel te kijken, zodat de partijen toch samen 
uitkomen waar deze regel voor is bedoeld.’ 

Voortsudderen
Castermans heeft geen moeite met de (slechts) adviserende be-
voegdheid van de klachtencommissie. ‘Een advies kan zeer ge-
zaghebbend zijn en dat is het bij de klachtencommissie ook. In 
nagenoeg alle gevallen worden de adviezen gevolgd. Wat aan 
het goed functioneren van de klachtencommissie bijdraagt, is 
dat je een goede procedure hebt; dat je mensen kunt garande-
ren en ook het gevoel kunt geven, zowel de klagende als de ver-
werende partij, dat er op een goede manier met de zaak wordt 
omgegaan. Dat er naar beide partijen wordt geluisterd en dat de 
juiste vragen worden gesteld. En bovendien dat er snel een uit-
spraak volgt. Als ik kijk naar de doorlooptijden van de klachten-
commissie, dan ben ik onder de indruk. Het gaat snel! In 2009 
duurde 87 procent van de zaken niet langer dan drie maanden 
en 57 procent minder dan tien weken. Dat is belangrijk. Je moet 
een conflict nooit langer laten voortsudderen dan noodzakelijk 
is. Anders wordt het alleen maar erger.’

Goed luisteren 
Het voorzitterschap is voor Castermans in eerste instantie 
die van een goede gespreksleider: ‘Ik waak over gang van za-

ken tijdens de zitting en over de procedure, ook bij de interne  
bespreking van de zaak: ieders inbreng moet tot zijn recht 
komen. Beleid uitstippelen, de tweede verantwoordelijkheid 
van een voorzitter, dat doe ik samen met de commissieleden. 
Je moet altijd goed proeven hoe mensen erover denken. Het 
bijzondere van de commissie is dat de meeste leden een an-
dere achtergrond hebben. Mensen uit de gedragswetenschap-
pen of uit het onderwijs zelf. Als jurist moet je goed luisteren 
naar de mensen die verstand hebben van de processen die zich 
binnen de muren van een school afspelen. Je hebt als voorzit-
ter natuurlijk wel een sturende mogelijkheid en je moet er ook 
voor zorgen dat discussies een keer afgelopen zijn.’

Communicatie
‘Wat mij bij de ingediende klachten intrigeert’, vervolgt  
Castermans, ‘is dat veel zaken eigenlijk terug te voeren zijn 
op een gebrek aan communicatie. Dat was bij de Commissie 
Gelijke Behandeling vaak niet anders. Daar kun je als com-
missie best wat mee doen. Mensen gooien in een conflict vaak 
te snel de deur dicht, kieperen de zaak over de schutting van 
een instantie als de commissie en luisteren niet meer naar  
elkaar. Dat is van alle tijden en plaatsen. Je komt dat in aller-
lei werkorganisaties tegen.’

Blijven nadenken
Alex Geert Castermans vindt niet dat het indienen van een 
klacht het geschil niet hoeft te verscherpen: ‘Toen ik nog ad-
vocaat was, heb ik altijd geprobeerd mijn cliënten te weer-
houden van een verharde opstelling. Ik hecht er enorm aan 
te benadrukken dat het indienen van een klacht niet een 
signaal is voor partijen om te stoppen met het zoeken naar 
een oplossing. Ook in mijn advocatenpraktijk heb ik mijn  
cliënten, vaak schoolbesturen, altijd voorgehouden dat een 
procedure niet betekent dat je moet ophouden met naden-
ken. Ik weet dat zij dat soms heel moeilijk vonden. Maar hoe 
langer je wacht met het uitsteken van een hand, met het  
zoeken naar een oplossing, hoe ingewikkelder het wordt. Als 
je stopt met nadenken, dan houdt het op!’  <

TEKST: jAN BARENDSE
BEELD: ASTRID KOPPERS, UNIVERSITEIT LEIDEN



  VEILIghEID

30 | SChOOL! 01 - septeMber 2010

TEKST EN BEELD: mARTIN VAN DEN BOgAERDT

hoe moet een school handelen als bekend wordt dat een docent op zijn vorige school 
ontucht heeft gepleegd? het is uitermate belangrijk om daar heel zorgvuldig in te zijn,  
zegt advocaat Sandra geerdink van VOS/ABB Onderwijsjuristen en -Advocaten.

Kantonrechter blokkeert 
ontslag na ontucht

In juni maakte de kantonrechter in Bergen op Zoom duidelijk 
dat een schoolbestuur voor katholiek voortgezet onderwijs 
in Schiedam een leraar die is veroordeeld voor ontucht, niet 
mag ontslaan. De leraar in kwestie van scholengemeenschap 
Spieringshoek heeft zich tien jaar geleden, toen hij nog werk-
te voor de christelijke scholengemeenschap Penta College in 
Spijkenisse, schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen 
met een leerlinge. Hij is daar op 1 februari van dit jaar voor 
veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenis-
straf en een taakstraf van 40 uur. 

Veranderingen in de omstandigheden
Het bestuur baseerde het ontslag van de leraar op artikel 
7:685 van het Burgerlijk Wetboek, waarin melding wordt ge-
maakt van ‘gewichtige redenen, bestaande uit veranderin-
gen in de omstandigheden’. Het stichtingsbestuur gaf aan het 
vertrouwen in de leerkracht te hebben verloren. Bovendien 
zou door diens handhaving het vertrouwen in de school wor-
den geschaad.
De kantonrechter wees er echter op dat de leraar al voor zijn 
veroordeling aan de schoolleiding had verteld dat hij tijdens 
zijn eerdere werk ontuchtige handelingen met een leerlinge 
had verricht. Het bestuur heeft hem toen niet geschorst en 
hem zelfs op alle mogelijke manieren ondersteund. Ook 
merkte de kantonrechter op dat ouders en personeel niet wil-
den dat de leraar werd ontslagen. In een petitie was zelfs aan-
gedrongen op zijn behoud.
De enige verandering die de kantonrechter zag, was dat de le-
raar inmiddels was veroordeeld. ‘Maar dat’, zo staat in de be-
schikking, ‘verandert op zichzelf niets aan de feiten noch aan 
de ernst van die feiten’. De kantonrechter zei dat geen sprake 
was van gewichtige redenen, zoals bedoeld in het bewuste 
wetsartikel. Daarom bepaalde hij dat het stichtingsbestuur 
de leraar niet mocht ontslaan.

Veilige leeromgeving
Voor VOS/ABB Onderwijsjuristen en –Advocaten was deze 
opmerkelijke uitspraak reden om voor schoolbesturen een 
aantal praktische aandachtspunten op een rij te zetten. Ad-

vocaat Sandra Geerdink wijst erop dat scholen, zodra derge-
lijke feiten bekend worden, eerst moeten nagaan of de veilige 
leeromgeving wordt bedreigd. In de wet staat immers dat de 
school daar verantwoordelijk voor is. 
‘De school doet er vervolgens verstandig aan om met de do-
cent en eventuele andere betrokkenen te praten om zoveel 
mogelijk feiten te verzamelen, een bekentenis op schrift te 
verkrijgen en om door een bureau te laten onderzoeken hoe 
groot de recidivekans is’, aldus Geerdink. ‘Als er sprake is 
van een klacht over het handelen van de docent, dan moet 
die klacht volgens het klachtenreglement worden behandeld. 
Mocht het belang van de school dit dringend noodzakelijk 
vereisen, dan kan de school besluiten om de docent te schor-
sen. Dat kan gedurende het onderzoek naar recidive of tijdens 
de behandeling van de klacht. Hierbij spelen de aard en de 
ernst van de feiten en omstandigheden natuurlijk een bepa-
lende rol.’
Geerdink wijst er verder op dat de school kan besluiten om 
tot de verdergaande maatregel van ontslag over te gaan, als 
blijkt dat een voortzetting van het dienstverband niet meer 
van de school kan worden gevergd. ‘Ook daar spelen de aard 
en de ernst van de feiten en omstandigheden een rol, waaron-
der ook het draagvlak voor de docent binnen de school. Bij elk 
besluit dat de school neemt, weegt de school het belang van 
de docent af tegen dat van de ouders en leerlingen. Uitgangs-
punt daarbij is het behoud van een veilige leeromgeving. 
Belangrijk is dat het besluit voor de docent niet onevenredig 
zwaar weegt in verhouding tot wat hem wordt verweten’, zo 
licht Geerdink toe.  <

Informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact  
op met Sandra Geerdink van VOS/ABB  
Onderwijsjuristen en- Advocaten: 0348-405276  
of sgeerdink@vosabbconsulting.nl.
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Goed gedrag

Als je als leerkracht of leidster in de kinderopvang aan de slag 
wilt, ben je verplicht een ‘verklaring omtrent het gedrag’ te 
overleggen. Zo’n verklaring is terecht voor alle professionals 
die dagelijks en langdurig met kinderen werken. Ouders moe-
ten er immers vanuit kunnen gaan dat zij hun kinderen met 
een gerust hart aan hen kunnen toevertrouwen. De verklaring 
is verplicht in veel vergelijkbare situaties.

De Tweede Kamer heeft in een onbewaakt ogenblik de verklaring 
echter ook verplicht gesteld voor de vrijwillige overblijfkrachten. 
Goed bedoeld, maar volledig ondoordacht en zonder enig over-
leg met onderwijsorganisaties. Na overleg was dit besluit nooit 
genomen. Het overblijven is een plek waarin geen gevallen van 
misbruik van kinderen bekend zijn. Er is ook nauwelijks risico. 
De tijd is erg kort. Overblijfkrachten zijn zelden of nooit alleen 
met een kind. En wat vooral van betekenis is: overblijfkrachten 
zijn verreweg in de meeste gevallen zelf ouder. Hun eigen kinde-
ren blijven ook over als zij ‘dienst’ hebben.

Als je voor ouders die vrijwillig helpen al een verklaring ver-
plicht wil stellen, dan ligt het meer voor de hand om te den-
ken aan de inzet van ouders bij de schoolkampen waar wordt 
geslapen, aan het toezicht in de kleedkamers bij gymnastiek, 
aan de begeleiding bij de zwemles. Kortom, er zijn situaties te 
bedenken die meer risico in zich bergen dan het overblijven. 
Voor veel scholen geldt dat het steeds moeilijker wordt om over-
blijfkrachten te vinden. De verklaring is een extra drempel. Elke 
ouder moet straks naar het gemeentehuis om een verklaring 
op te halen. Dat is gedoe. Zo’n verklaring kost ruim 30 euro. Er 
zijn 50 duizend overblijfkrachten. Je mag er vanuit gaan dat de 
school de rekening betaalt. Het is immers te gek wanneer je als 
ouder zelf een soort entreegeld moet betalen om overblijfkracht 
te ‘mogen’ worden. Dat kost de scholen dus 1,5 miljoen euro bij 
de start en vervolgens elk jaar zo’n 3 ton. Dat geld kan beter aan 
het onderwijs zelf worden besteed.

In Schotland werd zo’n tien jaar geleden een verklaring voor  
ouders verplicht, na de moord op Holly en Jessica door een  
conciërge. Het kostte de overheid een vermogen, omdat ge-
meenten zeer verschillende prijzen hanteerden. Het kostte de 
scholen actieve ouders, die niets te verbergen hadden, maar deze  
motie van wantrouwen niet aanvaardden. En de wetgeving sloeg  
zover door dat nu zelfs een loodgieter, die de lekkende kraan 
komt repareren, een verklaring nodig heeft. De Vereniging 
Openbaar Onderwijs heeft de Eerste Kamer gevraagd dit gedrag 
van de Tweede Kamer niet goed te keuren.  <

DOOR ROB LImPER, DIRECTEUR VERENIgINg OPENBAAR ONDERWIjS

Sandra Geerdink van VOS/ABB Onderwijsjuristen en -Advocaten.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Een ouder van onze school weigert de vrijwillige ouderbijdrage te 
betalen, terwijl hij het wel zou kunnen. Hij accepteert bovendien 
niet dat zijn kinderen worden uitgesloten van de activiteiten die 
vanuit deze bijdrage worden betaald. Wij willen als oudervereniging 
geen kinderen uitsluiten, maar we willen wel een duidelijk signaal 
afgeven dat dit niet de manier is waarop wij op school met elkaar 
omgaan. Wat kunnen we het beste doen?
Iedere ouder mag zelf bepalen of hij of zij de vrijwillige bijdrage betaalt. Toch 
mag er van de ouders een zekere solidariteit verwacht worden. Als ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, is het vanzelfsprekend dat 
hun kinderen daar niet de dupe van worden en gewoon meedoen met de ac-
tiviteiten. Ouders die wel kunnen betalen, maar niet willen, zouden door de 
ouderraad kunnen worden aangesproken op hun gebrek aan solidariteit. Het 
is verstandig om deze kwestie met de directeur en de medezeggenschapsraad 
te bespreken en gezamenlijk actie te ondernemen, zonder hierbij afbreuk te 
doen aan het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Deze actie kan be-
staan uit het opnemen van de bovenstaande visie in de schoolgids, deze mee 
te nemen tijdens de introductie van ouders van nieuwe leerlingen op school 
en het innemen van een duidelijke standpuntbepaling hierover in de jaarver-
gadering van de ouderraad/-vereniging samen met de ouders. 

Via 0800-5010 kunnen 
ouders en mR-leden 

gratis contact opnemen 
met medewerkers van 

de Vereniging Openbaar 
Onderwijs. Iedere schooldag, 

tussen tien en drie. Als 
belangenbehartiger van het 

openbaar onderwijs staat 
de Vereniging Openbaar 
Onderwijs klaar voor uw 
school én uw ouders. Bel 

0800-5010, kies onderwijs 
en ‘4’ voor openbaar.

Telefoon 0800-5010 
www voo-5010.nl
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Financiële bijdrage
Ik heb gehoord dat tegenover alle 
activiteiten die de school verplicht 
stelt, geen verplichte financiële 
bijdrage mag staan. Is dit terug te 
vinden in de wetgeving?
Nee, dit is niet als zodanig terug te vin-
den in de wetgeving, maar het is er wel 
uit af te leiden. Het funderend onder-
wijs, primair en voortgezet onderwijs 
samen, in Nederland is gratis. De school 
biedt onderwijs aan en volgens de wet-
geving is deelname aan het onderwijs 
verplicht. Dit betekent dat een school 
alleen de onderwijsactiviteiten kan ver-
plichten. En wanneer een activiteit door 
de school verplicht wordt gesteld, kan er 
dus geen sprake zijn van een verplichte 
financiële bijdrage, omdat het onder-
wijs gratis is.

Tweetalig onderwijs
Mijn dochter wil graag in de buurt naar het gymnasium, nu reist zij 
per dag meer dan anderhalf uur. Tot onze verbazing wordt zij bij het 
gymnasium bij ons in de buurt niet tot het derde jaar toegelaten, 
omdat daar alleen tweetalig onderwijs wordt aangeboden en zij 
een achterstand zou hebben in Engels. Los van de vraag of de afwij-
zing terecht is, vragen wij ons af of een school wel uitsluitend twee-
talig onderwijs mag aanbieden. Er wordt een financiële bijdrage van 
de ouders voor gevraagd.
Nee, een school mag niet uitsluitend tweetalig onderwijs aanbieden. Wan-
neer de financiële bijdrage bijvoorbeeld niet meer kan worden betaald, moet 
de leerling die is toegelaten tot dit tweetalig gymnasium, altijd een regulier 
gymnasium binnen de eigen school kunnen volgen. De Onderwijsinspectie 
en het ministerie van OCW hebben dit onlangs desgevraagd bevestigd.

Financiering 
overblijven
Als overblijfcoördinator word ik nu 
alweer geconfronteerd met ach-
terstanden in de betalingen. Wij 
willen de leerlingen het overblijven 
niet ontzeggen, maar tegelijkertijd 
moet er ook gewoon geld binnen 
komen om de overblijf draaiende 
te houden. Heeft u suggesties over 
wat wij hier aan kunnen doen?
Ja. Veel scholen hanteren een systeem 
van vooruitbetaling bij het overblijven, 
in de vorm van een strippenkaart of een 
abonnement voor een maand/(half-)
jaar. U kunt dit verplicht stellen en laten 
weten dat de leerlingen waarvoor niet 
is betaald, niet meer worden opgevan-
gen. In samenspraak met de directeur 
moet u dan wel een oplossing vinden 
voor deze leerlingen, want zij mogen 
niet zomaar op straat worden gezet. De 
directeur speelt, als eindverantwoorde-
lijke voor het overblijven, hier een rol in 
en u doet er verstandig aan hem hierbij 
te betrekken. 

Recht op infomatie
De schoolleider wil mij, als voorzitter van de medezeggenschaps-
raad, in vertrouwen antwoord geven op vragen die zijn gesteld door 
de oudergeleding. Ik mag er dan niet verder met de oudergeleding 
over praten. Is dit een reële eis?
Nee. U kunt hier beter niet op ingaan. Als de oudergeleding informatie wil 
van de schoolleider, dan moet de schoolleider die volgens de Wet Medezeg-
genschap op Scholen (WMS) ook geven, tenzij kan worden aangetoond dat de 
informatie niet gegeven mag worden op basis van wetgeving. De schoollei-
der kan volgens de WMS wel de oudergeleding vragen de gegeven informatie 
vertrouwelijk te behandelen. Daarbij moet worden aangegeven waarom de 
informatie vertrouwelijk is en hoe lang de vertrouwelijkheid in acht moet 
worden genomen.

Aanvullende eisen bij  
doorstroming vmbo naar havo
In de krant heb ik gelezen dat talentvolle leerlingen vanuit vmbo-t 
derde leerjaar zonder aanvullende voorwaarden kunnen doorstro-
men naar 4 havo. Mijn zoon is met een prachtig rapport overgegaan 
naar de derde klas, maar nu zegt de school dat hij aan het einde van 
het schooljaar toch gemiddeld een acht moet staan en dat hij in de 
vakantie een extra taak moet doen omdat hij achterloopt. De school 
mag deze eisen toch niet meer stellen?
Ja, de school mag deze eisen nog steeds stellen. Het bericht dat u heeft gelezen, 
komt van een nieuwsbericht van het ministerie van OCW, waarin het minis-
terie een ongelukkige woordkeuze heeft gebruikt. Het besluit betreft namelijk 
het vervallen van de verplichting voor scholen om bij de Onderwijsinspectie 
toestemming te vragen, in het geval een leerling van het derdejaar vmbo-t 
naar 4 havo wil doorstromen. Scholen mogen zelf aanvullende eisen stellen, 
maar moeten dit wel aan het begin van het schooljaar hebben vastgelegd. 
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Wat weten ze van…

rekenen?
TEKST: ERIK BROUWER

BEELD: PETER ARNO BROER

hoewel de Wet medezeggenschap op scholen (WmS) en het (g)mR-reglement meerdere 
artikelen bevatten over de advies- en instemmingsrechten van de (g)mR, komt het toch 
regelmatig tot discussies over wat er nu wel of niet onder de bevoegdheden van de gmR 
valt. Wanneer de gmR er met het schoolbestuur niet uitkomt, kan een van deze partijen 
een interpretatiegeschil voorleggen aan de geschillencommissie medezeggenschap 
(LCg). Dit voorjaar heeft de geschillencommissie uitspraak gedaan in twee van zulke 
interpretatiegeschillen.

Meer informatie
Hebt u vragen, dan kunt u bellen met  
een van de onderwijsjuristen van  
VOS/ABB, via tel.nr. 0348-405206  
(secretariaat)of 0348-405276  
(Sandra Geerdink, team manager).

In de eerste uitspraak (LCG 19 mei 2010 
nr. 104485) ging het om de verlenging 
van een contract dat het schoolbestuur 
had gesloten met de Arbodienst. Par-
tijen waren het erover eens dat het eer-
ste contract moest worden voorgelegd. 
Hier ging het echter om een verlenging. 
Het contract zou volgens de overeenge-
komen bepalingen steeds stilzwijgend 
met een jaar worden verlengd, maar 
het bestuur had in plaats daarvan een 
nieuw driejarig contract gesloten. De 
commissie concludeerde dat het be-
stuur daarvoor beleidsruimte heeft. 
‘Het bevoegd gezag had na de evaluatie 
ook een andere keuze kunnen maken’, 
aldus de commissie. Het besluit om te 
verlengen met drie jaar moet echter wel 
eerst aan de GMR worden voorgelegd.

Een ander onderwerp dat vaak voor ge-
schillen zorgt, is de vraag of de benoe-
ming van een interim-directeur aan de 
(G)MR moet worden voorgelegd. In de 
kwestie die voor de geschillencommis-
sie kwam (LCG 19 mei 2010 nr. 104464) 
wenste de GMR zich niet buitenspel te 
laten zetten. Enigszins creatief meende 
de GMR dat het ontslag van de rector en 
de benoeming van de interim-directeur 
een behoorlijke aanslag op de algemene 
financiële reserve betekende en dus van 
schooloverstijgend financieel belang 
moest worden geacht. Omdat het finan-
ciële beleid van het schoolbestuur tot 

de bevoegdheid van de GMR behoort, 
meende de GMR dat de benoeming van 
de interim-directeur aan de GMR had 
moeten worden voorgelegd.

De geschillencommissie was het daar 
niet mee eens. De commissie oordeelde 
dat het hier geen schooloverstijgende 
kwestie betrof, nu het gaat om de benoe-
ming op één school. De benoeming van 
de interim-manager behoort daarom 
tot het domein van de MR. De financiële 
gevolgen zouden volgens de commissie 
wel onder de bevoegdheid van de GMR 
kunnen vallen als er sprake was van 
een beleidswijziging. In dit geval ging 
het echter om uitgaven die binnen de 
eerder vastgestelde hoofdlijnen van het 
financieel beleid vielen, zodat de GMR 
geen adviesrecht toekwam.

Interessante vervolgvragen kunnen 
zijn: Wat is het gevolg als het schoolbe-
stuur al met de Arbodienst een contract 
heeft afgesloten, dat ten onrechte niet 
eerst is voorgelegd aan de GMR? Wat is 
de consequentie van het niet aan de MR 
voorleggen van de benoeming van een 
nieuwe rector? De geschillencommissie 
liet zich daarover in de twee genoemde 
uitspraken natuurlijk niet uit, maar de 
grote vraag is hoe het overslaan van de 
bevoegdheden van de (G)MR de rech-
ten van de Arbodienst of de rector opzij 
kunnen zetten.  <

een kwestie van interpretatie
Bevoegdheid GMR: 



Homo’s zijn  
normale mensen

Het is hard nodig om al in de basis-
school leerlingen te vertellen dat 
homo’s normale mensen zijn. Dat vindt 
PvdA-burgemeester Eberhard van der 
Laan van Amsterdam.  
‘Je moet kinderen leren: het is in Neder-
land normaal dat twee mannen gearmd 
op straat lopen. Ik wil het onderwijs 
daarin betrekken, en daarin ben ik best 
fanatiek’, aldus Van der Laan in de krant 
Sp!ts. ‘Ik ben 55 en kom uit de tijd dat 
homo-emancipatie van iets nieuws tot 
iets onomstredens is gegroeid. Het leek 
vooruitgang die niet kon worden terug-
gedraaid, maar verdorie, de laatste vijf, 
tien jaar zie je dat het misschien toch 
om een laagje gaat dat er weer af kan 
slijten. Dat mag nooit gebeuren.’
Er is ook ander onderwijsnieuws over 
homoseksualiteit: Uitgeverij Noordhoff 
gaat in sommen en voorbeelden in 
schoolboeken voor het basis- en voortge-
zet onderwijs ook homostellen gebrui-
ken. Dat zegt directeur Frans Grijzen-
hout in Trouw. Nu komen in lesboeken 
wel vaders en moeders voor, maar geen 
homostellen. Grijzenhout legt uit dat 
dat binnenkort ‘ook eens een vader en 
een vader’ kunnen zijn. Hij vergelijkt de 
ontwikkeling met de introductie in de 
afgelopen jaren van Nederlanders met 
een allochtone achtergrond.

Journaal in de klas

Elke schooldag kan voortaan beginnen met een blik op het nieuws. Het NOS Jeugd-
journaal heeft vanaf 6 september een speciaal ochtendbulletin. Als het niet  
mogelijk is de live-uitzending in de klas te volgen, kan later op de dag online  
worden gekeken.
‘Hiermee gaat voor ons een lang gekoesterde wens in vervulling’, zegt eindredacteur 
Ronald Bartlema van het NOS Jeugdjournaal. ‘Het nieuws voor kinderen op televisie 
wordt hiermee niet alleen actueler, maar we hopen tegelijkertijd ook de kinderen te 
bereiken die thuis nooit kijken. Daarbij is uit onderzoek van naar voren gekomen dat 
ook de mensen in het onderwijs enthousiast zijn over een vroege editie van het Jeugd-
journaal.’ Aan het einde van elke uitzending is er een nieuwsgerelateerde stelling, 
die de leerkracht in de les kan gebruiken. Er is ook gedacht aan dove en slechthorende 
kinderen: het ochtendbulletin is tevens om kwart voor negen ’s ochtends met een ge-
barentolk live te volgen op Nederland 2. De digitale versie van het bulletin wordt direct 
na de live-uitzending op www.jeugdjournaal.nl geplaatst. Nu kijken of de klas nog aan 
het werk te krijgen is na dit kwartiertje televisie op de vroege ochtend.

Zoet, snoep en koek

Altijd interessant voor een supermarktketen om te weten wat ouders in de brood-
trommeltjes van hun kinderen stoppen. Het weinig verrassende resultaat van een 
onderzoek in opdracht van een van de landelijke supermarktketens is dat kinderen 
gek zijn op zoet, snoep en koek. Ongeveer één op de drie ouders geeft hun kinderen 
iets zoets mee naar school. In 32 procent van de broodtrommels zit koek of snoep. Ook 
op de boterham heeft zoet de voorkeur: hagelslag, vlokken, muisjes, chocoladepasta en 
pindakaas. Als er voor hartig wordt gekozen, is jonge kaas favoriet. Uit het onderzoek, 
dat werd uitgevoerd door Q&A Research, blijkt verder dat na de basisschool het fruit 
uit de lunchtrommeltjes verdwijnt. Van de basisschoolleerlingen krijgt 87 procent fruit 
mee, van de leerlingen in het voortgezet onderwijs 44 procent. Slechts één op de 40 
ouders heeft het bange vermoeden dat het met liefde gevulde trommeltje door hun kind 
op school in de vuilnisbak wordt geleegd. Met het vertrouwen in het eigen kind zit het 
dus wel snor.

Cyberpesten? Ander woord graag!

Cyberpesten? Wat is dat? Het blijkt dat basisschoolkinderen deze term niet kennen. Ze weten wel wat online pesten is, maar het 
woord cyberpesten zegt hun niets. Goed om te weten, want deze term wordt juist veel gebruikt in onderzoek en voorlichting aan  
de kinderen. 
Dit blijkt uit een recente rapportage van communicatiewetenschapper Niels Baas van de Universiteit Twente. Hij gebruikte – als eerste in 
Nederland – een onderzoeksmethode waarbij de nadruk lag op het perspectief van kinderen zelf. Dat die kinderen (11- en 12-jarigen van 
vier basisscholen in Enschede) de term cyberpesten niet kenden, vindt Baas een ‘een interessante bevinding’. Maar misschien is het wel de 
belangrijkste uitkomst van zijn onderzoek. Want als de doelgroep de term niet kent, komen onderzoeksvragen en adviezen dan wel over? 
Wat zegt dit over de uitkomsten van eerdere onderzoeken en wat hebben kinderen aan voorlichting over iets wat ze niet kennen? 
Baas adviseert om voortaan in de voorlichting de term online pesten te gebruiken. Dat snappen kinderen. Sterker nog, ze zijn zelf nog 
helderder in hun terminologie. Ze hebben het over hacken, schelden of dreigen via internet. En een aanzienlijk deel van de basisschool-
kinderen gaf aan daar wel eens slachtoffer van te zijn geweest. Heldere voorlichting is dus geboden. Maar niet over cyberpesten.

Ook iets opmerkelijks gehoord? Mail naar: redactie@voo.nl

Opmerkelijk


