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‘Bijzonder onderwijs 
sjoemelt met signatuur’

Levensbeschouwing biedt kansen



Basisonderwijs

Groepsleerkracht bovenbouw
Regio Zuid-Holland
Wij zijn per direct op zoek naar een groepsleer-
kracht in omgeving Den Haag met ervaring in het 
Montessori Onderwijs. Het gaat om een fulltime 
vervangingsfunctie wegens ziekte. Een Montes-
sori diploma of ervaring heeft de voorkeur.

Groepsleerkracht middenbouw
Regio Zuid-Holland
In de regio Rotterdam zijn wij op zoek naar een 
groepsleerkracht middenbouw. Het betreft een 
parttime functie tot de zomer. Bij wederzijds 
goed bevallen wordt het tijdelijk contract 
omgezet in een vast contract.

Groepsleerkracht kleuters
Regio Brabant
Voor een openbare basisschool in Utrecht zoeken 
wij op korte termijn een groepsleerkracht voor 
de kleuters. Het betreft een parttime baan voor 
twee dagen per week op basis van vervanging.
 
Invalleerkracht Islamitisch 
basisonderwijs
Regio Noord-Holland
Wij zoeken voor een Islamitische basisschool in 
de regio Amsterdam een vaste groepsleerkracht 
die invalwerkzaamheden wil verrichten op basis 
van ziektevervanging en verlof.

Speciaal Onderwijs

Groepsleerkracht SO
Regio Zuid-Holland
Voor een school voor SO, cluster 4 in de regio 
Zuid-Holland, zoeken wij op korte termijn een 
groepsleerkracht voor een bovenbouwgroep. Het 
betreft een reguliere functie voor 3 tot 5 dagen. 
Wij zoeken een kandidaat met een Pabo diploma, 
die een aantal jaren ervaring heeft binnen het 
reguliere basisonderwijs of wil switchen van het 
reguliere basisonderwijs naar het SO. 

Groepsleerkracht SBO
Regio Utrecht
Voor een basisschool voor speciaal basis-
onderwijs in de regio Utrecht zoeken wij een 
groepsleerkracht voor een middenbouwgroep. 
Het betreft een tijdelijke baan in verband met 
ziektevervanging. De baan is voor 3 dagen 
per week.

Docent AVO
Regio Gelderland
Voor een school in het voortgezet speciaal 
onderwijs op de Veluwe zijn wij per direct op 
zoek naar een AVO docent. Het betreft een 
reguliere vacature met een omvang van 1 fte. 
Er wordt lesgegeven aan jongeren in een 
gesloten plaatsing, die ernstige gedrags-
problemen vertonen in combinatie met 
leerachterstanden. 
 

Voortgezet onderwijs

Docent Wiskunde
Regio Utrecht
Voor een christelijke scholengemeenschap in de 
regio Utrecht zoeken wij per direct een docent 
Wiskunde 1e graad. Er zijn 25 lesuren vacant op 
de locatie voor Havo/Vwo/Gymnasium en het 
zijn reguliere uren. 

Docent Nederlands
Regio Brabant
Voor een christelijke scholengemeenschap in de 
regio Den Bosch zijn wij op zoek naar een docent 
Nederlands. De voorkeur gaat uit naar iemand 
met een 1e graads lesbevoegdheid. Er komen in 
verband met vervanging wegens zwangerschap 
16 lesuren vrij. 

Docent Natuurkunde/Scheikunde
Regio Zuid-Holland
Voor een school in de regio Gouda zijn wij met 
spoed op zoek naar een 2e graads bevoegde 
docent Natuur-/Scheikunde. Er is momenteel 
1 fte beschikbaar. In eerste instantie is het een 
vervanging, maar er zijn kansen binnen deze 
organisatie op een vaste aanstelling.

FairFlex Onderwijs bemiddelt bevoegde groepsleerkrachten en docenten 
in heel Nederland. Onderstaand een selectie van ons vacatureaanbod.

De leukste banen in het onderwijs 
vind je op www.fairflex.nl

FairFlex Onderwijs is lid van de ABU en is VRO gecertif iceerd volgens de NEN 4400-1 norm

Nieuwsgierig geworden? 
Neem dan contact met ons op, wij vertellen je graag meer over 

jouw nieuwe baan! Wij honoreren conform de geldende onderwijs CAO 

en in overleg kan pensioen worden opgebouwd bij ABP of StiPP. 

Telefoon 0522-238 810   E-mail info@fairflex.nl   Website www.fairflex.nl

Voor een volledig overzicht 
van onze vacatures kijk op 
www.fairflex.nl

 Werving & Selectie • Detacheren & Uitzenden • Flexpools • Interim management • Payrolling
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redactIoneeL 
beeLd: martIne sprangers 

Lucy Beker
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker 
en Michiel Jongewaard schrijven 
afwisselend een column.

Kansen
Een	fl	ashmob	spreekt	mij	wel	aan.	Mooi,	zo’n	korte	onverwachte	actie,	waar	veel	
mensen	aan	meedoen.	Ze	komen	–	uit	het	niets,	zo	lijkt	het		-	ineens	ergens	bij	elkaar,	
voeren	een	afgesproken	act	uit	en	ze	zijn	weer	weg.	Het	gebeurde	laatst	op	de	Ne-
derlandse	Onderwijs	Tentoonstelling	(NOT)	in	Utrecht.	Als	een	kort	protest	tegen	de	
bezuinigingen	op	passend	onderwijs.	Want	die	zijn	fors,	dat	is	inmiddels	wel	duidelijk.	
En	dat	terwijl	het	onderwijs	ongemerkt	al	heel	wat	bezuinigingen	heeft	geslikt,	zoals	
directeur	Carla	Luycx	van	obs	Atlantis	in	dit	nummer	(pag.	10)	terecht	opmerkt.	Zoals	
de	aanpassing	van	de	groeiregeling,	die	buiten	het	onderwijs	nauwelijks	opvalt,	maar	
veel	schoolbesturen	hard	treft.	En	de	miljoenen	voor	bestuur	en	management	die	al	
zijn	weggehaald	uit	de	lumpsumfi	nanciering.	Het	onderwijs	moet	steeds	maar	weer	
zien	er	het	beste	van	te	maken.	

Gelukkig	kunnen	wij	naast	het	slechte	nieuws	toch	ook	nog	goed	nieuws	melden	in	
dit	magazine.	Want	zeker	voor	het	openbaar	onderwijs	zijn	er	kansen	in	deze	tijd.	Het	
openbaar	onderwijs	krijgt	steeds	meer	aanzien	en	dat	komt	niet	alleen	doordat	prins	
Willem-Alexander	zijn	kinderen	naar	een	openbare	basisschool	stuurt.	Openbare	
scholen	zijn	bij	uitstek	geschikt	om	zich	te	ontwikkelen	tot	mooie	kindvoorzieningen	
in	krimpgebieden.	In	dit	nummer	van	het	magazine	School!	legt	basisschooldirecteur	
Eddy	Buisman	uit	het	Groningse	dorp	Onderdendam	uit	waarom	een	christelijke	
school	nooit	dé	dorpsschool	kan	worden.	Ik	ben	dat	met	hem	eens.	Alleen	het	open-
baar	onderwijs	is	zonder	voorwaarden	toegankelijk	voor	kinderen	van	álle	gezindten.

Tegelijk	kan	het	openbaar	onderwijs	zich	goed	profi	 leren	met	een	moderne	vorm	van	
levensbeschouwelijk	onderwijs.	Juist	binnen	de	openbare	school	moeten	kinderen	de	
mogelijkheid	hebben	elkaars	levensbeschouwing	te	leren	kennen.	Dat	lukt	zeker	als	
de	school	dit	nieuwe	levensbeschouwelijk	onderwijs	invoert.		Beleidsadviseur	Lizzy	
Wijnen	van	VOS/ABB	vertelt	er	op	pagina	14	meer	over.	Ik	kan	u	het	artikel	aanbeve-
len.	Ook	hierin	liggen	nieuwe	kansen	voor	openbare	scholen.	En	die	zijn	belangrijk	
in	de	huidige	moeilijke	tijden.

School!	is	hét	magazine	voor	het	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).
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›  Oriëntatie op Leiderschap
›  Opleiding Middenmanager PO (MPO)
›  Opleiding Directeur PO (DPO)
›  Opleiding Directeur PO (directeur van buiten; DVB)
›  Opleiding Directeur Brede School (DBS)
›  Masters MME en MEL

Magistrum Leiderschapsontwikkeling

Haal meer uit jezelf
met de opleidingen 
van Magistrum

Meer informatie
Download de brochure of bezoek een 
voorlichtingsbijeenkomst. 
Zie voor data: www.magistrum.nl. 

Opleidingen

De complete hulp bij arbobeleid 
in het primair onderwijs

Hét erkende 

branche-instrument 

voor de uitvoering van 

een RI&E in het 

primair onderwijs.

www.arbomeester.nl
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MET KRACHT OP KOERSMET KRACHT OP KOERSMET KRACHT OP KOERS
OSG is dé integrale dienstverlener op het gebied van advies, administratie 

en personeel in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg. Onze specialisten 
onder steunen, adviseren en begeleiden management en bestuur onder meer 

op gebied van:

•    Personele en financiële Bedrijfsvoering & Control
•   Strategie & Organisatie

•    Planmatig Onderhoudsbeheer & Accommodaties
•    Detachering, Payroll, Interimdiensten, Werving & Selectie

Door te werken vanuit vestigingen door heel Nederland kan OSG persoonlijk klantcontact 
garanderen. Ons dienstenpakket voorziet in een optimale en volledige service, die op uw 
wensen is afgestemd. 

Zo blijft uw organisatie met kracht op koers! 

OSG
Postbus 318
6800 AH  ARNHEM

T (026) 323 88 11
E info@osg.nl
I www.osg.nl
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14 
door karIn van breugeL

Levensbeschouwing		
biedt	kansen
Ouders	van	nu	willen	hun	kinderen	
graag	iets	meegeven	van	levensbe-
schouwing.		Juist	openbare	scholen	
kunnen	hierop	inspelen	door	een	
nieuwe	vorm	van	levensbeschou-
welijk	onderwijs	aan	te	bieden.	
Lizzy	Wijnen	vertelt	er	meer	over.

22 
door jan barendse

‘Sjoemelen	met	signatuur’
Een	christelijke	basisschool	kan	
niet	dé	school	voor	het	hele	dorp	
worden,	vindt	Eddy	Buisman	
uit	het	Noord-Groningse	dorpje	
Onderdendam.	‘Als	je	die	preten-
tie	hebt,	moet	je	de	christelijke	
identiteit	afleggen.	Anders	is	het	
sjoemelen	met	de	signatuur’.

28 
door Lucy beker

Veilige	vo-scholen
Scholen	in	het	voortgezet	onder-
wijs		werken	aan	veiligheid	met	
behulp	van	de	digitale	Arboca-
talogus-VO.	School!	Magazine	
bezocht	een	paar	voorbeeld-
scholen.	Van	praktijklokalen	tot	
loverboys:	alles	pakken	ze	aan.

inhoud
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Vijf openbare scholen 
bij winnaars Elsevier
Vijf openbare scholen voor voortgezet onderwijs horen volgens weekblad 
Elsevier tot de beste scholen van Nederland. Ze staan in het lijstje ‘Win-
naars van 2011’ in de Elseviergids ‘De beste scholen’ van 15 januari 2011.
Elsevier	heeft	de	scholen	per	categorie	beoordeeld.	Drie	openbare	gymnasia	
horen	bij	de	beste	vwo-scholen:	het	Stedelijk	gymnasium	in	Haarlem,	het	
Stedelijk	Gymnasium	in	Leiden	en	het	Gymnasium	Celeanum	in	Zwolle.	Bij	
de	havo	scoort	het	Woerdense	Minkema	College	en	in	de	categorie	vmbo-gt	
(gemengde	en	theoretische	leerweg)	is	RSG	Slingerbos	Levant	in	Harder-
wijk/Zeewolde	een	van	de	twee	beste.
Opmerkelijk	genoeg	doet	juist	de	gemeenteraad	van	Zeewolde	onderzoek	
naar	de	mogelijkheid	van	een	tweede	vo-school,	ook	al	is	er	openbaar	voort-
gezet	onderwijs	in	de	vestiging	Levant	van	RSG	Slingerbos	Levant,	die	dus	
bij	de	top	hoort.	Bij	ouders	in	de	regio	is	dat	blijkbaar	bekend,	want	de	school	
groeit	al	jaren.	Het	gebouw	in	Harderwijk	wordt	te	klein	en	dat	komt	vol-
gens	algemeen	bestuurder	Fred	Timmermans	ook	omdat	de	instroom	van-
uit	Zeewolde	stijgt.	
Op	pagina	14/15	in	dit	nummer	meer	over	de	actie	van	de	gemeente	Zeewol-
de,	met	een	reactie	van	VOS/ABB	daarop:	‘Zeewolde	overschrijdt	een	grens’.	

VOO organiseert MR-
Start bijeenkomsten 
in voorjaar 2011
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 
gaat ook dit jaar door met MR-Start-bijeen-
komsten. In maart 2011 worden er weer 
tien georganiseerd in het hele land. Het 
programma is een succes. Ruim 300 MR-
leden deden er het afgelopen najaar al 
aan mee.
Tijdens	deze	bijeenkomsten	leren	(nieuwe)	
MR-leden,	zowel	ouder-	als	personeelsgele-
ding,	in	één	avond	de	rechten	en	plichten	
van	 de	 MR	 kennen.	 De	 scholingsbijeen-
komsten	zijn	theoretisch	onderbouwd	en	
praktijkgericht.	Data	en	locaties:	7	maart	in	
Roermond,	9	maart	in	Den	Bosch,	14	maart	
in	Zwolle,	15	maart	in	Amsterdam,	16	maart	
in	Assen,	17	maart	in	Drachten,	21	maart	in	
Arnhem,	22	maart	in	Hengelo,	23	maart	in	
Goes,	24	maart	in	Maastricht	en	Zoetermeer,	
28	maart	in	Utrecht	en		29	maart	in	Alkmaar.	
Leden	van	de	VOO	krijgen	25	procent	korting	
en	betalen	slechts	60	euro	per	persoon;	de	
normale	prijs	is	80	euro.	
Wilt	u	met	minimaal	15	deelnemers	van	uw	
school(bestuur)	komen,	dan	kan	de	VOO	een	
bijeenkomst	MR-Start	voor	u	op	eigen	locatie	
organiseren.		
Neem	 voor	 meer	 informatie	 contact	 op	
met	 het	 cursusbureau,	 telefonisch	 via	
036	5331500	of	per	e-mail	cursusbureau@voo.nl.

Gratis musical ‘Voor kids gaat de zon op’
Basisscholen kunnen zich via WarChild online aanmelden voor de gratis 
musical ‘Voor kids gaat de zon op’. De musical is bedoeld voor groep 8.
Marco	Borsato	en	Albert	Verlinde	waren	betrokken	bij	de	totstandkoming	
van	de	musical,	die	gaat	over	kinderen	in	oorlogslanden.	Volgens	Borsato	
is	het	een	boeiende,	spannende	en	leerzame	musical.	‘Het	thema	oorlogs-
kinderen	is	er	op	een	speelse	en	creatieve	manier	in	verwerkt.	Daarom	is	de	
musical	niet	alleen	educatief,	maar	vooral	ook	heel	leuk	om	uit	te	voeren.	
Ik	weet	zeker	dat	de	leerlingen	van	groep	8,	die	met	de	musical	afscheid	
nemen	van	hun	basisschooltijd,	hier	heel	veel	plezier	aan	zul-
len	beleven!’,	aldus	de	zanger.
Producer	Albert	Verlinde	meldt	dat	kinderen	door	
de	musical	op	een	speelse	manier	in	aanraking	
komen	met	de	manier	waarop	kinderen	in	
oorlogslanden	leven.	‘Creativiteit	speelt	
een	heel	belangrijke	rol	om	het	onder-
werp	kinderen	in	oorlogslanden	op	
de	kaart	te	zetten’,	aldus	Verlinde.	
Het	scenario	is	van	Dick	van	den	
Heuvel,	de	muziek	van	Mark	Kuijpers.
Meer	informatie	staat	op	
www.warchildschoolmusical.nl.	
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Brede School in Sneek
School!	is	een	prachtig	uitgevoerd	en	infor-
matief	blad.	Het	geeft	een	goed	beeld	van	de	
dynamiek	van	het	openbaar	onderwijs	in	
deze	tijd.	Met	belangstelling	begon	ik	aan	
het	artikel	over	de	brede	school	in	Sneek,	
in	het	decembernummer	van	School!.	Met	
brede	scholen	kunnen	naar	mijn	mening	
twee	belangrijke	doelen	bereikt	worden.	
Ten	eerste	weten	de	ouders	dat	hun	kin-
deren	van	de	ochtend	tot	de	vroege	avond	
veilig	en	inspirerend	onder	dak	zijn,	onder	
verantwoordelijkheid	van	de	school.
Ten	tweede	kunnen	de	kinderen	in	de	na-
schoolse	uren	deelnemen	aan	een	breed	
scala	van	sportieve,	kunstzinnige	en	cul-
turele	activiteiten	en	kunnen	zij	tevens	
maatschappelijke	begeleiding	ontvangen	
bij	leer-	of	gedragsproblemen.	In	het	artikel	
lees	daar	ik	weinig	over.	Er	wordt	uitvoe-
rig	stilgestaan	bij	de	vormgeving	van	het	
gebouw,	waarbij	de	houten	vorm	ons	zou	
moeten	doen	denken	aan	een	Fries	Skûtsje,	
én	aan	de	samenwerking	tussen	openbaar	
en	protestants-christelijk	onderwijs.	Inte-
ressant,	maar	niet	de	essentie	van	een	brede	
school.	Naar	mijn	mening	is	de	essentie	van	
de	brede	school,	dat	de	naschoolse	organisa-
tie	zodanig	is	ontwikkeld	dat	kinderen	uit	
alle	milieus	kunnen	deelnemen	aan	na-
schoolse	activiteiten.	Dat	moet	natuurlijk	
georganiseerd	worden	in	samenwerking	
met	 muziekscholen,	 sportverenigingen,	
zwembaden,	creatieve	centra	én	de	gemeen-
te.	Daarover	lees	ik	helaas	niets	in	het	arti-
kel	over	het	skûtsje.	Ik	zou	het	interessant	
vinden	om	in	de	toekomst	iets	te	lezen	over	
brede	scholen,	die	inderdaad	vorm	hebben	
gegeven	aan	een	naschoolse	opvang	met	
een	reeks	van	inspirerende	activiteiten.

H.	Beltman,	Den	Haag

Redactie: Het betreffende artikel was spe-
cifi ek bedoeld om aandacht te besteden 
aan een opmerkelijk nieuw schoolge-
bouw, in dit geval de brede school Duin-
terpen in Sneek. In andere artikelen be-
steden we regelmatig aandacht aan de 
inhoudelijke opzet van brede scholen.

De redactie behoudt zich het recht voor inge-
zonden reacties te weigeren, in te korten of aan 
te passen.

Bijeenkomst over 
burgerschapsvorming
Leden van VOS/ABB kunnen gratis deelnemen aan een bijeenkomst over 
burgerschapsvorming in het openbaar onderwijs. VOS/ABB organiseert 
deze bijeenkomst samen met de Stichting Leerplanontwikkeling.
Centrale	vraag	tijdens	de	themabijeenkomst	is	hoe	de	openbare	school	vorm	
kan	geven	aan	burgerschapsvorming.	De	kernwaarden	van	het	openbaar	
onderwijs	sluiten	hier	naadloos	op	aan.	Toch	hebben	veel	openbare	scholen	
er	vragen	bij.	De	themabijeenkomst	is	op	woensdag	30	maart	van	10	tot	
14	uur	in	het	kantoor	van	VOS/ABB	in	Woerden.	Deelname	is	gratis	voor	
VOS/ABB-leden,	niet-leden	betalen	100	euro	per	persoon.	
Aanmelden	kan	via	secretariaatvereniging@vosabb.nl	onder	vermelding	
van	‘Bijeenkomst	burgerschapsvorming’.	

Nu inschrijven voor gratis schoolfruit
Basisscholen kunnen nog tot 7 maart inschrijven voor het Europees 
schoolfruitprogramma. Dat houdt in dat u tien weken lang gratis fruit 
aan de leerlingen mag verstrekken. Fruitschool zorgt ervoor dat het verse 
fruit elke week in de juiste hoeveelheid op school wordt bezorgd. 
Vorig	jaar	hebben	al	honderden	scholen	meegedaan	aan	het	EU-schoolfruit-
programma.	Zij	kregen	vijf	weken	lang	fruit	of	groente	zoals	tomaatjes,	
komkommers	en	paprika’s.	De	deelnemende	scholen	merkten	dat	het	ge-
zonde	tussendoortje	aansloeg	en	dat	de	kinderen	meer	fruit	en	groente	gin-
gen	eten.	Sommige	kinderen	hadden	nog	nooit	een	tomaat	of	komkommer	
geproefd	en	nu	bleek	dat	ze	die	groenten	toch	lekker	vonden.	Voor	sommige	
ouders	ook	een	verrassing.
Alle	informatie	vindt	u	op	www.fruitschool.nl	en	www.euschoolfruit.nl,
waar	u	ook	kunt	inschrijven.	Het	fruit	wordt	geleverd	vanaf	week	16	
(18	april).

Nieuwe directeur 
Vereniging Openbaar Onderwijs
Per 1 maart 2011 treedt Bert-Jan Kollmer in dienst als directeur van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. Hij volgt Rob Limper op, die op 1 augus-
tus met pensioen gaat. 
Kollmer	(53)	is	opgegroeid	en	woonachtig	in	Alkmaar.	Na	een	studie	eco-
nomie	aan	de	Universiteit	van	Amsterdam	is	hij	docent	geworden	op	een	
school	voor	voortgezet	onderwijs	in	Bilthoven.	Daarna	maakte	hij	een	af-
wisselende	carrière	door	in	de	onderwijswereld.	Hij	is	opleidingsmanager	
geweest	in	het	economisch	hoger	onderwijs.	Vervolgens	werd	hij	directeur	
van	de	regio	Amsterdam	van	Schoevers	Opleidingen	en	algemeen	direc-
teur	van	een	andere	particuliere	onderwijsinstelling.	Daarna	is	hij	rector	
geweest	van	een	brede	openbare	scholengemeenschap	in	Velsen,	om	uit-
eindelijk	directeur	te	worden	bij	de	technische	opleidingen	van	Hogeschool	
InHolland.	Kollmer	is	daarnaast	lid	van	de	Raad	van	Toezicht	van	Openbaar	
Voortgezet	Onderwijs	Zaanstad.	

INGEZONDEN BRIEF
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Passend onderwijs: 
rechten en plichten 
van ouders
VOS/ABB organiseert op 28 maart met samen-
werkingsverband De Opmaat in Zaltbommel 
een bijeenkomst over passend onderwijs. 
Tijdens	deze	bijeenkomst	voor	het	primair	on-
derwijs	staat	de	vraag	centraal	welke	rechten	en	
plichten	ouders	hebben	in	het	kader	van	passend	
onderwijs.	Op	verzoek	van	VOS/ABB	zal	professor	
Paul	Zoontjens	hier	een	toelichting	op	geven.	Hij	
is	als	bijzonder	hoogleraar	onderwijsrecht	ver-
bonden	aan	de	Universiteit	van	Tilburg.	Tevens	
is	hij	lid	van	de	Onderwijsraad.	
Voor	leden	van	VOS/ABB	is	de	toegang	gratis;	
niet-leden	betalen	100	euro.	Meer	informatie	en	
aanmelden	op	www.vosabb.nl.

Themabijeenkomst 
Passend onderwijs
voor (G)MR
De Vereniging Openbaar Onderwijs organiseert 
op 14 maart een actuele themabijeenkomst over 
passend onderwijs voor leden van (gemeen-
schappelijke) medezeggenschapsraden. 
Eind	2010	heeft	het	kabinet	besloten	om	300	mil-
joen	euro	te	bezuinigen	op	passend	onderwijs.	
Eind	januari	gaf	de	minister	aan	op	welke	speci-
fi	eke	terreinen	die	bezuinigingen	worden	door-
gevoerd.	Dit	heeft	op	de	scholen	gevolgen	voor	
het	zorgplan	waar	de	(G)MR	jaarlijks	mee	moet	
instemmen.	Over	deze	en	andere	actuele	ontwik-
kelingen	wordt	u	tijdens	de	themabijeenkomst	
geïnformeerd.	Ook	wordt	ingegaan	op	de	rol	die	
de	(G)MR	bij	passend	onderwijs	kan	spelen.	
De	avond	wordt	verzorgd	door	beleidsadviseur	
Rein	van	Dijk	(r.vandijk@voo.nl),	die	namens	de	
Vereniging	Openbaar	Onderwijs	betrokken	is	bij	
de	onderhandelingen	over	passend	onderwijs.
De	themabijeenkomst	op	14	maart	is	van	20.00	uur	
tot	21.30	uur	in	Gebouw	Entrada,	Louis	Armstrong-
weg	120,	1311	RL	in	Almere	(naast	NS	station	Almere	
Muziekwijk,	met	volop	parkeerruimte).	Aanmel-
den	kan	bij	het	cursussecretariaat,	via	mr@voo.nl	
onder	vermelding	van	‘Bijeenkomst	passend	on-
derwijs’	of	telefonisch	via	036	533	1500.	Leden	van	
de	VOO	krijgen	25	procent	korting	en	betalen	30	
euro	per	persoon,	niet-leden	betalen	40	euro.	

NIEUW

Scholing voor
overblijfmedewerkers
en coördinatoren  
in het openbaar en 
bijzonder onderwijs

ADVISERING

MAATWERK

CURSUSSEN

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Verantwoord overblijven
Nieuw administratieprogramma  
voor de tussenschoolse opvang

Met deze nieuwe cd-rom kunt u gemakkelijk de financiën van de 
overblijf bijhouden. Het nieuwe programma is nu ook geschikt  
voor losse overblijf en/of overblijfcontracten. Herinneringsbrieven 
worden gemakkelijk per post of per mail verstuurd. Ook het 
uitbetalen van de overblijfmedewerkers en het aanschaffen van 
materialen is eenvoudig te registreren. Aan het eind van het 
school- of kalenderjaar volgt automatisch een jaarrekening. 

Bestellen
De cd-rom kost € 35,- voor leden van de  
Vereniging Openbaar Onderwijs en de  
LOBO (leverbaar vanaf 15 juni). Niet-leden  
betalen € 70,-. De cd-rom is te bestellen  
via www.voo.nl/uitgaven.

Speciale omruilactie!
Wanneer u al werkt met het administratieprogramma Verantwoord 
Overblijven kunt u het nieuwe programma met korting in uw bezit 
krijgen! U betaalt dan slechts € 29,- (ledenprijs) of € 59,- (niet-
leden)! Nadat u de oude cd-rom heeft opgestuurd, krijgt u de 
nieuwe toegestuurd. Kijk voor de overige voorwaarden op  
www.voo.nl/uitgaven.

Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft een uitgebreid scholings- 
en cursusaanbod voor leerkrachten, schoolleiders, overblijf-
krachten, ouders en schoolbestuurders. Alle cursussen en 
scholingsbijeenkomsten zijn theoretisch onderbouwd en 
praktijkgericht. Het aanbod is bij uitstek geschikt voor zowel het 
openbaar als bijzonder onderwijs, primair en voortgezet onderwijs. 
Scholen en schoolbesturen kunnen bij de Vereniging Openbaar 
Onderwijs terecht voor informatie, advisering en begeleiding bij 
medezeggenschap, tussenschoolse opvang, training voor 
ouderraden en profilering.
 
De Vereniging Openbaar Onderwijs is verder vooral bekend als 
dé belangenbehartiger van het openbaar onderwijs op landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk niveau. Het landelijk bureau van  
de vereniging is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via  
036 5331500. Meer informatie over de Vereniging Openbaar 
Onderwijs vindt u op www.voo.nl. 

Gratis deelname
Deelname aan een van de cursussen van de Vereniging Openbaar 
Onderwijs kan volledig worden vergoed via de subsidieregeling 
scholing overblijfmedewerkers van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Het schoolbestuur of bevoegd gezag moet 
hiervoor het aanvraagformulier opsturen aan DUO (voorheen CFI).

Het formulier moet uiterlijk op 1 juli 2010 zijn ontvangen. Rond  
1 september ontvangt het bestuur vervolgens de beschikking.  
U kunt al wel medewerkers en coördinatoren inschrijven voor  
een cursus op www.voo.nl/scholing. Indien er uiteindelijk geen  
of onvoldoende subsidie wordt ontvangen, kan uw inschrijving  
tot 1 november 2010 kosteloos worden geannuleerd.

Houd de berichtgeving over de subsidieregeling in de gaten op 
www.voo.nl.

Speel Wijzer
Spelen kan met alles
Marianne de Valck
ISBN: 978-90-6665-904-9, 
224 pagina’s, 
eerste druk 2007

Speeldeskundige Marianne de Valck beschrijft in dit nuttige 
handboek spelactiviteiten met uiteenlopende zaken als adem, 
maan, onkruid, aardappel, folie, magneet, catalogi, doppen, zand. 
Door willekeurig te combineren met begrippen en voorwerpen 
ontstaan onverwachte, nieuwe activiteiten. Dit boek is dan ook 
nooit ‘uit’. Sterker nog, het brengt een creatief proces op gang  
dat kinderen uitdaagt en hen leert te vertrouwen op wat ze zelf 
kunnen. 

Bestellen
Bestel door overmaking van € 27,90 (per stuk, incl. € 3,- 
verzendkosten) op giro 955.26.85 ten name van Stichting VOO 
FACILITAIR, Almere, onder vermelding van bestelnr. 150, aantal 
exemplaren en uw postcode en huisnummer. Speel Wijzer is 
een uitgave van uitgeverij SWP i.s.m. de Vereniging Openbaar 
Onderwijs en Stichting VOO FACILITAIR. Bekijk de eerste 
pagina’s van het boek op www.voo.nl/uitgaven.

Een verantwoorde overblijf: 
wettelijk verplicht
Voor een verantwoorde overblijf is een goede scholing en een 
doordachte aanpak noodzakelijk. Vanaf 1 augustus 2011 moet 
wettelijk zelfs (minimaal) de helft van alle overblijfmedewerkers  
en coördinatoren zijn geschoold.

Vernieuwd aanbod
Voor medewerkers en coördinatoren in de tussenschoolse opvang 
in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs heeft de Vereniging 
Openbaar Onderwijs een uitgebreid scholingsaanbod, dat in 2010 
geheel is vernieuwd. Alle cursussen zijn theoretisch onderbouwd 
en praktijkgericht. Ook adviseert de vereniging u desgewenst op 
maat over uw eigen overblijf en helpen beleidsadviseurs u bij het 
optimaliseren ervan.

Vereniging Openbaar Onderwijs
Louis Armstrongweg 120
Postbus 60182, 1320 AE Almere
T 036 533 15 00 
F 036 534 04 64
E voo@voo.nl
F www.voo.nl

Vanaf 1 augustus 2011 moet wettelijk minimaal de helft van uw 
overblijfkrachten geschoold zijn. Bewaar daarom deze folder!

399525_TSO_CS5.indd   1 27-01-11   15:06

Keuzegidsen voortgezet onderwijs
De VO Gids is een nieuwe uit-
gave voor leerlingen van groep 
8 en hun ouders. VOS/ABB be-
steedt in deze regionale gidsen 
aandacht aan de kenmerken 
van het openbaar onderwijs.
De	eerste	regionale	VO	Gidsen,	
die	gratis	onder	leerlingen	van	
groep	8	worden	verspreid,	zijn	
in	december	en	januari	gepubli-
ceerd.	Scholen	voor	voortgezet	
onderwijs	kunnen	zich	met	ei-
gen	pagina’s	in	de	gidsen	presen-
teren.	VOS/ABB	ziet	in	de	nieuwe	
uitgave	een	kans	voor	het	open-
baar	en	algemeen	toegankelijk	

voortgezet	onderwijs	om	zich	op	een	positieve	en	effi	ciënte	wijze	te	
profi	 leren.	Dit	was	reden	om	met	uitgever	Axel	van	’t	Hoen	mee	te	
denken	over	de	redactieformule	en	om	met	hem	afspraken	te	maken	
over	een	exclusieve	ledenkorting.	
Voor	meer	informatie	neemt	u	contact	op	met	Martin	van	den	Bogaerdt
van	VOS/ABB:	06-13190311,	mvandenbogaerdt@vosabb.nl	of	ga	naar	
www.vogids.nl.	

Scholingsaanbod voor 
overblijfmedewerkers en –
coördinatoren
De Vereniging Openbaar Onder-
wijs heeft een uitgebreid scho-
lingsaanbod voor overblijfme-
dewerkers en -coördinatoren, 
met onder meer een vernieuwde 
basis- en vervolgcursus. 
Voor	elke	vierde	cursist	van	een	
school	 of	 bestuur	 geldt	 een	 kor-
ting	van	maar	liefst	200	euro	op	
de	deelnamekosten.	Ook	kunnen	
schoolbesturen	informeren	naar	
de	mogelijkheden	van	een	eigen	
TSO-scholingsdag!
Vraag	gratis	de	folder	aan	met	het	complete	scholingsaanbod	2011	voor	
de	tussenschoolse	opvang.	U	kunt	de	folder	downloaden	van	de	website	
www.voo.nl	of	aanvragen.	Ook	voor	vragen	over	de	cursussen	kunt	u	
contact	op	nemen	met	het	cursussecretariaat	van	de	Vereniging	
Openbaar	Onderwijs,	José	Pieneman	of	Saïda	Oulad	Youssef,		tel.	36	5331500	
of	cb@voo.nl.
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Rob Limper
directeur	Vereniging		
Openbaar	Onderwijs

Rob Limper, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, en Ritske van der 
Veen, directeur VOS/ABB, 
schrijven op deze plaats 
afwisselend een column.

succes
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft de zwarte lijst met betrekking tot de borg 
voor schoolboeken van de website gehaald. Een overleg tussen de Onderwijsin-
spectie, het ministerie van OCW en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft voor 
de komende jaren een uitkomst opgeleverd waar alle drie partijen zeer tevreden 
over zijn. De zwarte lijst is daarom vervallen. 

De	VO-raad	nam	deel	aan	dit	overleg,	maar	heeft	de	uitkomst	uiteindelijk	niet	
onderschreven.	De	overige	partijen	zijn	negen	aandachtspunten	overeengekomen.	
Het	belangrijkste	punt	voor	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	is:	‘Als	een	indi-
viduele	ouder	heeft	aangegeven	de	borg	niet	te	willen	betalen	of	geen	keuze	voor	
borg	kenbaar	gemaakt	heeft,	hoeft	deze	ouder	verder	geen	actie	te	ondernemen	
om	de	borg	niet	te	betalen.’	

De	Onderwijsinspectie	heeft	vastgesteld	dat	een	verplicht	akkoord	met	een	borg	
in	de	bestelprocedure	of	in	de	leveringsvoorwaarden	in	strijd	is	met	de	colportage-
wetgeving.	Het	is	aan	de	medezeggenschapsraden	om	erop	toe	te	zien	dat	de	school	
zich	houdt	aan	de	negen	punten,	waarvan	niet	kan	en	mag	worden	afgeweken.	U	
vindt	deze	punten	op	www.voo.nl	door	borg	in	te	vullen	bij	de	zoekfunctie.

Eind	2010	heeft	de	Onderwijsinspectie	een	aanvulling	op	een	eerder	onderzoek	
naar	de	vrijwillige	ouderbijdrage	gepubliceerd.	De	meeste	scholen	hebben	zich	
niet	aan	de	spelregels	gehouden.	Zo	hebben	veel	scholen	het	vaststellen	van	de	
hoogte	van	de	ouderbijdrage	aan	de	ouderraad	overgelaten,	in	plaats	van	aan	de	
medezeggenschapsraad	en	dat	kan	niet	volgens	de	Wet	Medezeggenschap	op	scho-
len,	stelde	de	inspectie.	De	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	onderscheidt	al	jaren	
de	vrijwillige	ouderbijdrage	die	door	het	schoolbestuur	wordt	gevraagd	en	die	
van	de	ouderraad.	De	eerste	komt	bijna	alleen	voor	in	het	voortgezet	onderwijs.	
Daar	gaat	de	medezeggenschapsraad	over.	De	ouderbijdrage	die	door	de	ouder-
raad	wordt	gevraagd,	is	een	zaak	van	de	ouders	zelf.	Het	klopt	dus	dat	de	meeste	
scholen	de	medezeggenschapsraad	daar	geen	rol	bij	toekennen.	De	inspectie	heeft	
deze	zienswijze	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	onderschreven	en	in	een	
aanvulling	op	het	onderzoek	gepubliceerd.	U	kunt	de	aanvulling	vinden	op	de	
www.onderwijsinspectie.nl,	in	de	nieuwsbrief	van	1	november.

Ook	eind	2010	heeft	de	Tweede	Kamer	gesproken	over	de	overgang	van	vmbo-t	
naar	havo.	Dit	vmbo-diploma	betekent	niet	dat	een	leerling	automatisch	door	
kan	stromen.	Scholen	stellen	daar	verschillende	voorwaarden	bij.	De	Vereniging	
Openbaar	Onderwijs	heeft	zich	in	dit	debat	gemengd,	want	wij	vinden:	wanneer	
leerlingen	met	succes	hun	vmbo-t	hebben	afgerond,	dan	moeten	zij	kunnen	door-
stromen	naar	het	havo.	Het	is	ook	wat	gek	dat	de	meeste	scholen	in	het	voortgezet	
onderwijs	voor	de	toelating	de	Citoscore	strikt	hanteren	en	wanneer	de	leerlingen	
hun	diploma	hebben,	het	oordeel	van	de	docenten	belangrijker	vinden	en	extra	
eisen	stellen.	Zo’n	1100	leerlingen	willen	jaarlijks	doorstromen.	De	verwachting	
is	dat	50%	het	niet	zal	halen;	550	leerlingen	halen	het	dan	naar	verwachting	wel.	
Voor	hen	kiest	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs.	Dit	debat	heeft	nog	niet	tot	
succes	geleid.	Wordt	in	2011	vervolgd.
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openbare basisschool atlantis is een jonge, sterk groeiende school met 200 leerlingen
in de amersfoortse nieuwbouwwijk vathorst. directeur carla Luycx heeft een compleet 
nieuw concept geïntroduceerd: ‘the Leader in me’. het is gebaseerd op de theorie van de 
amerikaan stephen covey, auteur van het boek ‘de zeven eigenschappen van effectief 
leiderschap’. de school heeft dit vertaald in ‘de zeven parels van atlantis’. 

de 7 parels van atlantis

Wat houdt het lesgeven volgens 
de principes van Covey in?
‘Stephen	Covey	formuleerde	zeven	uit-
gangspunten	die	mensen	effectief	maken	
in	hun	gedrag.	Ik	kwam	ermee	in	aanra-
king	tijdens	mijn	schoolleidersopleiding	
en	ik	heb	er	zelf	veel	aan	gehad.	Dat	bracht	
me	op	het	idee	om	deze	principes	al	bij	
jonge	kinderen	aan	te	leren.	Het	gaat	om	
gewoonten,	die	iedereen	zich	eigen	kan	
maken.	Zoals:	pro-actief	zijn	en	je	eigen	
keuzes	maken,	werken	vanuit	een	visie,	
prioriteiten	stellen,	wederzijds	voordeel	en	
begrip	nastreven	en	creatief	samenwer-
ken.	Voor	de	kinderen	hebben	we	dit	ver-
taald	in	concrete	en	duidelijke	taal	via	de	
parels.	De	gewoonte	van	visie,	gewoonte	2,	
is	bijvoorbeeld	geworden:	‘Begin	met	het	
eind	in	gedachten’.	En	de	gewoonte	van	in-
tegriteit	en	uitvoering	is	parel	3:	‘Belang-
rijke	dingen	eerst’.	Dat	leren	onze	kleuters	
al.	Dat	het	overkomt,	horen	wij	terug	van	
de	ouders.	Die	zijn	enorm	enthousiast.	
Voor	hen	organiseren	we	elk	schooljaar	
meerdere	trainingsavonden.	

Ik	ben	heel	blij	dat	ik	bij	de	start	van	deze	
school	van	ons	bestuur	Stichting	Meer-

kring	de	kans	heb	gekregen	dit	nieuwe	
onderwijsconcept	 te	 ontwikkelen.	 Ik	
merk	nu	in	de	praktijk	dat	het	werkt:	de	
zeven	gewoonten	leiden	tot	vaardighe-
den	waarmee	kinderen	allerlei	situaties	
aan	kunnen.	Ook	de	teamleden,	die	al-
lemaal	een	training	hebben	gevolgd,	zijn	
positief.

Hoe geeft uw school invulling 
aan de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs?
De	kernwaarden	van	het	openbaar	on-
derwijs	passen	volledig	bij	ons	concept.	
Respect	 voor	 elkaar	 is	 in	 deze	 school	
stevig	verankerd,	want	onze	zeven	ge-
woonten	ondersteunen	dat.	Gewoonte	5	
bijvoorbeeld	houdt	in:	‘Eerst	begrijpen	
en	dan	begrepen	worden’.	Daardoor	le-
ren	kinderen	om	niet	alleen	hun	eigen	
belang	voorop	te	stellen,	maar	ook	goed	
te	luisteren	naar	anderen.	Gewoonte	4	
is	‘Denk	win-win’	en	leert	de	kinderen	
steeds	te	zoeken	naar	een	situatie	waar-
in	beide	partijen	voordeel	hebben.	In	de	
bovenbouw	bieden	we	ook	lessen	g/hvo	
aan,	maar	in	de	toekomst	wil	ik	naar	
een	nieuwe	vorm	van	lessen	in	levens-

beschouwing.	Daarvoor	gaan	we	eerst	
een	visie	opstellen.	Gewoonte	2!

Hoe staat het met de kwaliteit 
van het onderwijs?
Dit	jaar	komt	de	Inspectie	voor	het	eerst	
op	bezoek	en	dat	zie	ik	met	vertrouwen	
tegemoet.	In	het	algemeen	vind	ik	de	
kwaliteit	van	het	onderwijs	in	Neder-
land	goed.	Wel	maak	ik	me	zorgen	over	
het	toenemende	aantal	zorgleerlingen,	
terwijl	tegelijkertijd	de	faciliteiten	afne-
men.	Door	de	afroming	van	belangrijke	
geldstromen,	zoals	de	groeiregeling	en	
het	passend	onderwijs,	is	de	rek	er	uit.	
Het	wordt	steeds	lastiger	om	kwaliteit	
te	kunnen	blijven	leveren.

Wat zou u willen zeggen tegen 
de minister van onderwijs?
Graag	nodig	ik	Marja	van	Bijsterveldt	
uit	om	eens	een	hele	week	mee	te	lopen	
op	onze	school.	Want	ik	heb	de	indruk	
dat	ze	nu	beslissingen	neemt	over	het	
primair	onderwijs	terwijl	ze	er	te	wei-
nig	van	af	weet.	Daarnaast	wil	ik	zeg-
gen:	creëer	eindelijk	eens	een	mogelijk-
heid	om	onderwijs	en	jeugdzorg	beter	te	
laten	samenwerken.	De	lijnen	moeten	
echt	korter	om	adequaat	hulp	te	kun-
nen	bieden.	

Waarom wilt u op deze plaats 
gefotografeerd worden?
Ik	kies	bewust	voor	een	foto	met	een	
boom,	want	die	symboliseert	ons	on-
derwijsconcept:	de	boom	van	de	zeven	
gewoonten.	De	7e-	en	8e-	groepers	op	de	
foto	laten	de	borden	zien	met	onze	zeven	
parels.	Het	zijn	de	pijlers	van	onze	school	
en	wij	zijn	er	trots	op.	<

‘The Leader in Me’

Obs	Atlantis	heeft	het	onderwijsconcept	‘The	Leader	in	Me’	ontwikkeld		
in	samenwerking	met	de	Franklin	Covey	Onderwijsgroep.	De	school	in	
Amersfoort	is	de	eerste	die	het	concept	in	het	primair	onderwijs	toepast.	
Veel	andere	scholen	volgen	de	pilot	met	belangstelling.	Obs	Atlantis	
organiseert	in	maart	een	bezoekdag.	Meer	informatie	
op	www.obsatlantis.nl	en	www.franklincovey.nl.

 vIjf vragen
tekst: Lucy beker
beeLd: peter arno broer
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 nuLde groep
tekst: marIjke nIjboer
beeLd: marceL köppen

Met 2,5 jaar naar  
de ‘grote’ school
door de voorschool onder te brengen bij de basisschool, wil rotterdam de kwaliteit 
hiervan opkrikken én alle peuters bereiken. groep nul moet ervoor zorgen dat zij zonder 
achterstand aan groep 1 beginnen. het idee is niet helemaal nieuw: hier en daar in het land 
draaien al peutergroepen in basisscholen. toch zijn er verschillen.

Dertig	Rotterdamse	basisscholen	starten	
komend	schooljaar	bij	wijze	van	proef	
met	een	groep	nul,	waarin	peuters	vanaf	
2,5	jaar	instromen.	Op	speelse	wijze	sti-
muleren	de	leidsters	hun	ontwikkeling	
en	taalverwerving	en	worden	de	klein-
tjes	schoolrijp	gemaakt.	In	2014	moet	de	
stad	maar	liefst	200	van	zulke	groepen	
tellen.	Het	doel	hierachter:	alle	kinderen	
zonder	achterstand	naar	groep	1.	
Door	de	voorschool	onder	het	regime	
van	de	basisschool	te	brengen,	moet	één	
vloeiende	doorgaande	leerlijn	ontstaan.	
De	leidsters	werken	met	alle	kinderen	
toe	 naar	 eigen	 ontwikkelingsdoelen.	
Om	dit	te	borgen	krijgen	de	groepen	die	
aan	de	pilot	meedoen	elk	één	leidster	met	
een	hbo-opleiding.	De	kinderen	komen	
minimaal	vijf	dagdelen	per	week,	en	
ook	dat	is	een	verschil	met	bestaande	
peuterspeelzalen.	De	Rotterdamse	on-
derwijswethouder	Hugo	de	Jonge:	‘Voor	
kinderen	die	thuis	en	elders	te	weinig	
met	Nederlands	in	aanraking	komen,	
zijn	twee	of	vier	dagdelen	niet	genoeg.	

Scholen	die	méér	dan	vijf	dagdelen	wil-
len	invoeren,	krijgen	daarvoor	ook	de	
ruimte.’	Ouders	krijgen	bovendien	een	
training	aangeboden	die	hen	helpt	om	
de	taalontwikkeling	van	hun	kinderen	
te	stimuleren.	

Geen woord Nederlands
De	wethouder	komt	zelf	uit	het	basis-
onderwijs.	In	die	tijd	zag	hij	regelmatig	
kinderen	de	school	binnenkomen	die	

geen	woord	Nederlands	spraken.	‘Dat	is	
heel	vervelend	voor	die	kinderen,	voor	
de	rest	van	de	klas	en	de	leerkrachten.	
Dit	fenomeen	is	gelukkig	afgenomen,	
maar	nog	niet	verdwenen.’	Hij	ziet	voor-	
en	vroegschoolse	educatie	(vve)	als	een	
belangrijk	 wapen	 tegen	 deze	achter-

Landelijk experiment 

De	Rotterdamse	groep	nul	sluit	aan	bij	landelijk	beleid.	Minister	Van	
Bijsterveldt	maakte	op	24	januari	bekend	dat	zij	voor	een	experiment	
hiermee	dit	jaar	ruim	een	miljoen	euro	uittrekt.	Binnenkort	wordt	be-
kend	welke	gemeenten	daaraan	naast	Rotterdam	mogen	meedoen.	Het	
experiment	moet	uitwijzen	of	groep	nul	de	latere	onderwijsprestaties	
van	kinderen	echt	verhoogt.

stand.	‘Ik	zie	echter	twee	problemen.	
Ten	eerste	gaat	momenteel	zo’n	85%	
van	de	kinderen	naar	een	voorschool;	
dat	moet	100%	worden.	Ten	tweede	kan	
de	kwaliteit	van	de	vve	nog	beter.’	Dat	
wil	De	Jonge	bereiken	met	de	bovenge-
noemde	aanpak.
Veel	Rotterdamse	basisscholen	reageer-
den	enthousiast	op	zijn	plan.	Openbare	
basisschool	 De	Catamaran	 begint	ko-
mend	schooljaar	meteen	met	groep	nul.	

‘Ik	denk	dat	bij	heel	jonge	kinderen	de	in-
tensieve	stimulering	van	taalontwikke-
ling	veel	rendement	oplevert,’	verklaart	
directeur	Dick	van	der	Aa	de	animo	van	
zijn	school.	‘Je	maakt	het	programma	
intensiever,	breidt	de	tijd	uit	en	brengt	
meer	focus	aan.’	

Oosterhout
Overigens	bestaan	dergelijke	initiatie-
ven	al	in	Nederland.	Zo	subsidieert	de	
gemeente	Oosterhout	sinds	2005	alleen	
nog	voorscholen	die	in	het	basisonder-
wijs	zijn	geïntegreerd.	Alle	19	basisscho-
len	van	het	Oosterhoutse	schoolbestuur	
Delta-onderwijs	 hebben	 al	 een	 voor-
school	in	huis.	Een	daarvan	is	openbare	
basisschool	Sterrendonk.	Daar	zijn	de	
(mbo-)-leidsters	van	de	voorschool	vol-
waardig	teamlid.

Dertig Rotterdamse basisscholen 
starten met groep nul 
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Met 2,5 jaar naar  
de ‘grote’ school

‘Zij	hebben	daardoor	een	enorme	ontwik-
keling	doorgemaakt,’	zegt	directeur	Ine	
Vermeltfoort.	Toch	vindt	zij	het	Rotterdam-
se	idee	om	een	hbo’er	op	elke	groep	te	zet-
ten	goed:	‘Deze	leidsters	hebben	een	zware	
taak.	Zij	worden	als	eersten	geconfronteerd	
met	ontwikkelingsproblemen	van	een	
kind	en	moeten	soms	lastige	gesprekken	
met	ouders	voeren.	Daarnaast:	dat	zij	veel	
lager	zijn	ingeschaald,	kan	binnen	een	
school	leiden	tot	scheve	verhoudingen.’
	
Intakegesprek
Vermeltfoort	 ziet	 grote	 winst	 in	 het	
vroegtijdig	binnenkomen	van	de	klein-
tjes:	‘Ik	voer	al	een	intakegesprek	met	ou-
ders	als	hun	kind	anderhalf	is.	Voor	die	
gesprekken	trek	ik	veel	tijd	uit.	Ik	vraag	
ouders	hoe	zij	tegen	de	opvoeding	aan-
kijken	en	check	hoe	de	taalontwikkeling	
verloopt.	Ik	geef	tips	en	adviezen	en	merk	
dat	ouders	daar	wat	aan	hebben.’	
Oosterhoutse	ouders	van	kinderen	met	
een	achterstand	worden	gestimuleerd	
om	hun	kinderen	vaker	te	laten	komen:	
voor	hen	kosten	vier	dagdelen	een	tien-
tje	per	maand.	Peuters	zonder	taalachter-
stand	komen	twee	dagdelen	voor	45	euro.	
Delta-onderwijs	streeft	naar	gemengde	
voorscholen.	‘Uit	onderzoek	blijkt	dat	de	
communicatie	tussen	kinderen	positief	

bijdraagt	aan	de	taalverbetering	van	peu-
ters,’	zegt	bestuurder	Loek	Oomen.	‘Bo-
vendien	willen	wij	segregatie	tegengaan.’
Directeur	Vermeltfoort	is	heel	positief	
over	de	effecten	van	de	ingelijfde	voor-
school:	‘De	overstap	naar	groep	1	is	veel	
vloeiender	geworden.	Kinderen	herken-
nen	de	thema’s,	regels,	rituelen	en	lied-
jes.	Geen	enkele	kleuter	in	ons	leerling-
volgsysteem	zit	op	niveau	D	of	E.	En	dat	
terwijl	sommigen	bij	hun	entree	geen	
woord	Nederlands	spraken.’	

Brede school
Bepaalde	onderdelen	van	het	Rotterdam-
se	plan	roepen	nog	vragen	op.	Liesbeth	
Prinsen,	directeur	van	obs	De	Spelelier	
in	Boxtel,	vindt	vijf	dagdelen	school	per	
week	teveel	voor	peuters.	Verder	denkt	
zij	dat	mbo’ers,	mits	goed	opgeleid	op	
het	punt	van	taalverwerving,	ook	prima	
kunnen	werken	met	peuters.	Prinsen:	‘Ik	
vraag	me	af	of	je	zoveel	meer	resultaat	
krijgt	wanneer	je	de	peuters	binnen	de	
basisschool	brengt.	Wij	werken	binnen	
onze	brede	school	nauw	samen	met	peu-
terspeelzaal,	gemeente	en	CJG.	Ik	denk	
dat	je	in	zo’n	situatie	óók	een	goed	resul-
taat	kan	bereiken.’
Het	Rotterdamse	welzijnswerk	ziet	in	
september	een	deel	van	haar	vve	ver-

huizen	naar	de	basisschool.	Tessa	Cor-
duwener,	 sectormanager	 voorschool	
bij	Welzijnsgroep	Rijnmond:	‘Vanuit	de	
kinderen	geredeneerd	denk	ik	dat	dit	
een	verstandige	stap	is.	Wij	maken	ook	
afspraken	met	de	basisscholen	over	een	
goede	afstemming,	maar	het	basison-
derwijs	en	wij	hebben	te	maken	met	
verschillende	opdrachtgevers.	Dat	komt	
de	doorgaande	leerlijn	niet	ten	goede.’

Onderdompeling
De	vraag	is	waar	wethouder	De	Jonge	ge-
schikte	hbo’ers	vandaan	wil	halen.	Want	
welke	hbo-opleiding	besteedt	voldoende	
aandacht	aan	de	peuterleeftijd	en	taal-
verwerving?	De	Jonge:	‘We	moeten	nog	
een	hoop	ontwikkelen,	en	dit	hoort	daar	
zeker	bij.	In	Rotterdam	is	het	hoger	on-
derwijs	betrokken	bij	het	onderwijsbe-
leid,	en	hier	zullen	we	samen	naar	kijken.’
Tot	slot:	uit	onderzoek	blijkt	dat	het	leren	
van	het	Nederlands	sneller	gaat	wanneer	
kinderen	hun	moedertaal	beter	beheer-
sen.	Is	de	Rotterdamse	aanpak	niet	erg	
eenzijdig	gericht	op	het	Nederlands?	De	
Jonge:	‘Andere	onderzoeken	pleiten	juist	
voor	onderdompeling	in	het	Nederlands.	
Het	is	niet	efficiënt	om	eerst	met	die	thuis-
talen	aan	de	slag	te	gaan.	De	basisregel	
moet	zijn:	we	spreken	Nederlands.’	 <
	

Peuters op obs Sterrendonk in Oosterhout doen mee met de thema’s die in de hogere klassen worden behandeld, 
zoals hier het menselijk lichaam.
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Lizzy Wijnen: ‘Hiermee kan het 
openbaar onderwijs zich profileren’

tekst: karIn van breugeL
beeLd: martIn van den bogaerdt

Levensbeschouwing staat weer hoog op de 
maatschappelijke agenda. jonge ouders willen hun 
kinderen er graag ‘iets’ van meegeven. juist openbare 
scholen kunnen hierop inspelen door een nieuwe vorm van 
levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden, die aansluit 
op het heden en de toekomst. de vereniging openbaar 
onderwijs (voo) en vos/abb zien (profilerings)kansen in 
dit nieuwe leergebied. 

Levensbeschouwing  
als profileringskans

Basisscholen	 zijn	 wettelijk	 verplicht	
om	hun	leerlingen	te	informeren	over	
godsdiensten	en	andere	levensbeschou-
wingen.	 Maar	 ook	 al	 hebben	 zij	 deze	
wettelijke	verplichting,	het	komt	in	de	
praktijk	 niet	 altijd	 even	 goed	 van	 de	
grond.	‘Terwijl	het	openbaar	onderwijs	
hier	juist	aandacht	aan	zou	moeten	be-
steden	om	zo	bij	te	dragen	aan	de	gehele	
vorming	van	elk	kind,	met	autonomie	
als	uitgangspunt’,	zegt	Lizzy	Wijnen,	be-
leidsmedewerker	bij	VOS/ABB.	
Het	vak	levensbeschouwing,	gegeven	
door	de	groepsleerkracht,	verschilt		we-
zenlijk	van	g/hvo-onderwijs.	Dat	is	ooit	
geïntroduceerd	om	kinderen	in	staat	te	
stellen	zich	in	een	specifieke	levensbe-
schouwelijke	traditie	te	ontwikkelen.	
Dus	bijvoorbeeld	een	kind	dat	van	huis	
uit	 protestants-christelijk	 is,	 kan	 op	
zijn	eigen	openbare	school	protestants-
christelijke	vormende	lessen	krijgen.	Het	
aanbieden	van	dit	g/hvo-onderwijs	komt	
voort	uit	de	gedachte	dat	kinderen	pas	in	
staat	zijn	om	relaties	met	anderen	aan	
te	gaan	vanuit	een	goed	besef	van	hun	
eigen	(levensbeschouwelijke)	identiteit.	

Lizzy	Wijnen	vindt	de	g/hvo-lessen	in	
het	openbaar	onderwijs	belangrijk.	‘Het	
openbaar	onderwijs	helpt	immers	álle	
kinderen	om	zichzelf	te	worden.’	Maar	

naast	deze	inleiding	in	de	eigen	levens-
beschouwelijke	traditie	is	het	belangrijk	
om	kinderen	kennis	aan	te	bieden	over	
de	verschillende	levenschouwingen	die	
er	zijn.	

VOS/ABB	en	VOO	pleiten	daarom	voor	
levensbeschouwelijk	onderwijs,	dat	de	
groepsleerkracht	zelf	geeft.	In	deze	les-
sen	leren	kinderen	om	te	praten	en	au-
tonoom	na	te	denken	over	hun	eigen	
levensbeschouwelijke	ideeën	en	erva-
ringen	en	die	van	hun	klasgenootjes.	Dit	

onderwijs	kan	aansluiten	op	de	metho-
den	voor	sociaal-emotionele	ontwikke-
ling,	filosofie	en	burgerschapsvorming	
en	kan	dus	integraal	deel	uitmaken	van	
het	curriculum.

Segregatie
Hanneke	Drost	is	directeur	van	openbare	
daltonschool	De	Margriet	in	Rotterdam.	
Op	deze	school	konden	ouders	voorheen	

‘Door een bredere blik 
gaan leerlingen elkaar 

beter begrijpen’
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intekenen	op	drie	vormen	van	g/hvo-
onderwijs:	 christelijk,	 islamitisch	 of	
humanistisch	vormingsonderwijs.	Dat	
bracht	de	nodige	organisatorische	pro-
blemen	met	zich	mee.	‘De	lessen	konden	
niet	altijd	gelijktijdig	plaatsvinden.	Heel	
onhandig,	omdat	de	leerkracht	officieel	
tijdens	die	uren	geen	normale	lessen	mag	
geven.’

En	er	was	nog	een	ander,	meer	inhoude-
lijk	probleem.	Hanneke	Drost:	‘Als	de	leer-
kracht	alle	kinderen	weer	in	de	klas	had,	
was	hij	blij	dat	hij	eindelijk	weer	verder	
kon.	De	kinderen	hadden	dus	helemaal	
geen	gelegenheid	om	met	elkaar	te	pra-
ten	over	wat	ze	geleerd	hadden	en	de	leer-
kracht	kon	daar	geen	feedback	op	geven.	

Een	gemiste	kans!	Zo	was	iedereen	alleen	
maar	met	zijn	eigen	stroming	bezig;	dit	
werkte	voor	mijn	gevoel	de	segregatie	
eerder	in	de	hand	dan	dat	het	bijdroeg	
aan	het	voorkomen	ervan.’

Wederzijds begrip
De	school	van	Hanneke	Drost	besloot	
uiteindelijk	tot	een	andere	invulling	
van	het	 levensbeschouwelijke	onder-
wijs	–	een	invulling	die	goed	aansluit	
bij	het	vak	levensbeschouwing	zoals	
het	de	VOO	en	VOS/ABB	voor	ogen	staat.	
Hanneke	Drost:	“We	boden	nog	steeds	
christelijk,	islamitisch	en	humanistisch	
onderwijs	aan,	gegeven	door	externe	
leerkrachten.	De	leerlingen	volgden	die	
lessen	binnen	een	bepaalde	stroming	
steeds	maximaal	drie	maanden.	Daar-
na	stapten	ze	over	naar	een	andere	stro-
ming.	Maar	de	leerkrachten	van	de	ver-
schillende	stromingen	werkten	steeds	
zes	weken	met	hun	leerlingen	aan	het-
zelfde	thema.	Na	afloop	van	elk	thema	
kwamen	alle	leerlingen	bij	elkaar	om	uit	

te	wisselen	wat	ze	hadden	geleerd.	Door	
deze	manier	van	werken	kwamen	alle	
leerlingen	dus	ruimschoots	in	aanra-
king	met	andere	levensbeschouwingen	
en	verruimden	zij	hun	blikveld.	Door	
een	bredere	blik	op	de	wereld	gaan	de	
leerlingen	elkaar	beter	begrijpen.	Heel	
belangrijk,	zeker	in	een	sterk	gemengde	
school	als	de	onze.’	

Profilering
Rudi	Meulenbroek,	algemeen	directeur	
van	Openbaar	Onderwijs	Kampen	(OOK),	
sluit	zich	daar	helemaal	bij	aan.	“Onze	
samenleving	verkokert	meer	en	meer.	Er	
is	een	tendens	dat	mensen	worden	uit-
gesloten,	terwijl	het	juist	belangrijk	is	
om	hen	in	te	sluiten.	Als	bestuur	willen	

we	daarom	bevorderen	dat	kinderen	op	
basis	van	respect	met	elkaar	in	gesprek	
zijn	over	hun	overtuigingen	en	levens-
beschouwing.	Dat	bevordert	wederzijds	
begrip.	Eerlijk	gezegd	vind	ik	dat	dat	bij	
de	maatschappelijk	opdracht	van	élke	
school	hoort,	dus	niet	alleen	van	open-
bare	scholen.’	

Het	OOK	werkt	op	dit	moment,	onder	
begeleiding	van	Hans	Teegelbeckers	van	
VOS/ABB,	de	plannen	voor	dit	levensbe-
schouwelijk	onderwijs	uit.	Als	het	aan	
Rudi	Meulenbroek	ligt,	zal	hij	de	nodige	
ruchtbaarheid	geven	aan	deze	nieuwe		
lessen.	‘Ik	denk	dat	het	een	kans	is	voor	
openbare	scholen	om	zich	met	dit	soort	
levensbeschouwelijk	onderwijs	te	profi-
leren.’

Grote verscheidenheid
Lizzy	Wijnen	is	het	daar	volledig	mee	
eens:	‘In	een	tijd	waarin	iedereen	indivi-
dueel	zijn	levensbeschouwing	vormgeeft,	
is	het	openbaar	onderwijs	bij	uitstek	ge-

schikt	om	deze	vorm	van	levensbeschou-
welijke	educatie	te	verzorgen.	Hiermee	
kan	het	openbaar	onderwijs	zich	profi-
leren.’	

Volgens	Wijnen	bieden	immers	juist	deze	
lessen	de	mogelijkheid	om	de	openbare	
identiteit	zichtbaar,	merkbaar	en	voel-
baar	te	maken.	De	leerlingen	gaan	met	
elkaar	in	gesprek,	zij	delen	hun	ideeën	
en	ervaringen	en	krijgen	kennis	van	
verschillende	tradities.	Daarbij	is	het	wel	
een	voorwaarde	dat	er	binnen	de	school	
een	stevig	kader	aan	waarden	en	nor-
men	aanwezig	is.	‘Je	kunt	elkaar	alleen	
ontmoeten	waar	respect	en	veiligheid	
geborgd	zijn’,	aldus	Wijnen.

Zij	benadrukt	overigens	dat	het	g/hvo-
onderwijs	intussen	ook	geborgd	moet	
zijn.	‘Dat	blijft	belangrijk	voor	ouders	
die	hun	kind	in	een	specifieke	levens-
beschouwelijke	traditie	willen	vormen,	
bijvoorbeeld	het	humanisme,	het	chris-
tendom	of	de	islam.	Deze	twee	vormen	
van	levensbeschouwelijke	educatie	zul-
len	elkaar	dus	nooit	vervangen,	alleen	
aanvullen.’	 <

Het vak levensbeschouwing  
verschilt wezenlijk van g/hvo

Informatie

Er	zijn	veel	verschillende	uitwerkingen	
van	het	levensbeschouwelijke	onderwijs	
mogelijk.	Scholen	en	besturen	die	daarbij	
ondersteund	willen	worden,	kunnen	een	
beroep	doen	op	VOS/ABB	en	de	VOO.
VOS/ABB:	Lizzy	Wijnen,	lwijnen@vosabb.nl	
of	06-22939688,		of	Hans	Teegelbeckers,	
hteegelbeckers@vosabb.nl	of	06-51603209.
VOO:	Ancella	Evers,	a.evers@voo.nl	of		
Erik	Flentge,	e.flentge@voo.nl.



 onderzoek
tekst: martIn van den bogaerdt
beeLd: rsg sLIngerbos/Levant

de gemeente zeewolde onderzoekt of er voldoende draagvlak is voor protestants-
christelijk voortgezet onderwijs. een omstreden initiatief, omdat bijzonder onderwijs 
een particuliere aangelegenheid is. 

omstreden onderzoek 
naar haalbaarheid 
bijzonder onderwijs

In	Zeewolde	is	tot	nu	toe	één	school	voor	voortgezet	onderwijs.	
Dat	is	de	locatie	Levant	van	de	openbare	RSG	Slingerbos|Levant,	
waarvan	de	hoofdvestiging	in	Harderwijk	staat.	De	school	in	
Flevoland	heeft	ruim	500	leerlingen	en	biedt	tot	en	met	het	exa-
menjaar	mavo-onderwijs	en	bovendien	een	onderbouw	voor	
havo	en	vwo.	Leerlingen	die	doorgaan	naar	de	bovenbouw	van	
havo	of	vwo,	kunnen	naar	de	hoofdvestiging	in	Harderwijk.	
Daar	is	ook	een	christelijke	vo-school.	
De	plaatselijke	afdeling	van	de	ChristenUnie	ervaart	de	af-
wezigheid	van	bijzonder	voortgezet	onderwijs	in	Zeewolde	
als	een	gemis,	zo	meldt	de	partij	op	haar	website.	‘Alleen	al	
het	grote	aantal	kinderen	dat	dagelijks	naar	Ermelo	en	Har-
derwijk	gaat,	geeft	aan	dat	er	behoefte	is	aan	deze	vorm	van	
onderwijs.’	
De	ChristenUnie	wijst	erop	dat	in	Zeewolde	ongeveer	zes	van	
elke	tien	kinderen	naar	een	christelijke	basisschool	gaan.	Uit	
onderzoek	van	VOS/ABB	blijkt	echter	dat	de	behoefte	aan	
protestants-christelijk	voortgezet	onderwijs	kleiner	is	dan	de	
ChristenUnie	suggereert.	Afgelopen	zomer	kozen	slechts	37	van	
de	338	groep	8-leerlingen	in	Zeewolde	er	bewust	voor	om	buiten	
de	gemeente	naar	een	vo-school	met	christelijke	signatuur	te	
gaan.

Collegeprogramma
Tijdens	de	collegeonderhandelingen	na	de	gemeenteraadsver-
kiezingen	in	maart	vorig	jaar	lukte	het	de	ChristenUnie	om	
één	van	de	vijf	wethoudersposten	binnen	te	slepen	én	om	het	
voorstel	tot	het	omstreden	onderzoek	op	te	nemen	in	het	colle-
geprogramma.	Dit	tot	grote	verbazing	van	D66,	die	samen	met	
de	lokale	partij	Burgerbelangen	probeert	het	onderzoek	tegen	te	
houden.	In	een	motie	van	die	strekking	wordt	vooral	gewezen	
op	het	gevaar	dat	een	tweede	vo-school	het	voortbestaan	van	
het	voortgezet	onderwijs	in	Zeewolde	in	zijn	geheel	kan	on-
dermijnen.	Dat	heeft	te	maken	met	het	geringe	potentieel	aan	
leerlingen.	De	motie	wordt	echter	alleen	gesteund	door	de	VVD.	

Dit	betekent	dat	een	ruime	meerderheid	van	de	gemeenteraad	
het	onderzoek	goedkeurt.	

Lijn naar Den Haag
De	liberalen	in	Zeewolde	geven	zich	niet	direct	gewonnen.	Zij	
gebruiken	hun	lijn	naar	Den	Haag	om	de	kwestie	aan	de	orde	te	
stellen	bij	minister	Marja	van	Bijsterveldt	van	OCW.	VVD-Tweede	
Kamerlid	Ton	Elias	vraagt	aan	de	minister	of	zij	het	wel	de	taak	
van	een	gemeente	acht	om	onderzoek	te	doen	naar	draagvlak	voor	

bijzonder	onderwijs.	In	lid	4	van	grondwetsartikel	23	over	de	vrij-
heid	van	onderwijs	staat	immers	dat	gemeenten	verantwoordelijk	
zijn	voor	de	aanwezigheid	van	voldoende	openbare	scholen.	Hier-
uit	kan	worden	geconcludeerd	dat	onderzoek	naar	de	haalbaar-
heid	van	een	school	voor	bijzonder	onderwijs	daar	niet	in	past.
De	minister	kan	die	redenering	ook	volgen.	Zij	antwoordt	dat	
het	inderdaad	meer	voor	de	hand	ligt	dat	een	bestuur	voor	
bijzonder	voortgezet	onderwijs	een	haalbaarheidsonderzoek	
doet.	‘Alleen	een	dergelijk	bestuur	kan	immers	een	school	voor	
bijzonder	voortgezet	onderwijs	oprichten	en	in	stand	houden,	
de	gemeente	niet’,	aldus	Van	Bijsterveldt.	Vervolgens	wast	de	
CDA-minister	haar	handen	in	onschuld	door	te	stellen	dat	ar-
tikel	23	het	haalbaarheidsonderzoek	niet	expliciet	verbiedt	en	
dat	zij	er	daarom	niets	tegen	kan	doen.

Principes ondergeschikt
Opmerkelijk	is	dat	ook	de	fractie	van	PvdA/GroenLinks	in	de	
gemeenteraad	van	Zeewolde	haar	goedkeuring	aan	het	onder-
zoek	geeft.	Dat	is	te	verklaren	uit	de	deelname	van	deze	linkse	
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‘Het is niet verboden, 
dus het mag’
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politieke	combinatie	aan	het	college	van	B&W,	waardoor	in	
dit	geval	principes	kennelijk	ondergeschikt	raken	aan	grotere	
politieke	belangen.	
Onderwijswethouder	Hendrik	de	Vries	is	van	PvdA/GroenLinks	
en	meldt	in	de	plaatselijke	pers	dat	er	veel	te	veel	ophef	over	de	
kwestie	wordt	gemaakt.	‘Het	antwoord	van	de	minister	ver-
raste	me	niet,	wel	dat	de	vraag	werd	gesteld	en	de	snelheid	
waarmee	die	in	Den	Haag	lag’,	aldus	De	Vries.	‘Kijk	nu	eens	naar	
wat	er	eigenlijk	ligt.	Er	staan	twee	zinnen	over	het	onderwerp	
in	het	coalitieprogramma.	Daar	wordt	gesproken	over	verbre-
ding	van	het	voortgezet	onderwijs	en	ik	zou	niet	weten	waarom	
daar	niet	naar	mag	worden	gekeken.’	
De	wethouder	wijst	erop	dat	het	bij	de	collegeonderhandelin-
gen	altijd	een	kwestie	van	geven	en	nemen	is.	In	dit	geval	lukt	
het	PvdA/GroenLinks	om	een	omstreden	plan	voor	een	nieuw-
bouwwijk	op	de	lange	baan	te	schuiven	in	ruil	voor	inwilliging	
van	de	wens	van	de	ChristenUnie	voor	het	gemeentelijke	on-
derzoek	naar	de	haalbaarheid	van	bijzonder	onderwijs.	‘Ik	vind	
dan	ook	dat	we	daar	serieus	mee	om	moeten	gaan.	Maar	laat	
er	geen	misverstand	over	bestaan,	dat	wij	als	gemeente	ons	
in	de	eerste	plaats	hard	maken	voor	het	openbaar	onderwijs.	
Dat	is	ook	onze	taak,	en	dat	wil	ik	met	mijn	PvdA/GroenLinks-
achtergrond	nog	wel	eens	nadrukkelijk	zeggen.’	

Strijdig met zorgplicht
De	gang	van	zaken	in	Zeewolde	wekt	de	verbazing	van	alge-
meen	bestuurder	Fred	Timmermans	van	RSG	Slingerbos|Levant.	
‘Het	is	inderdaad	volgens	de	wet	niet	verboden	dat	een	gemeen-
te	een	haalbaarheidsonderzoek	naar	bijzonder	onderwijs	uit-
voert,	dat	had	ik	zelf	ook	nog	wel	kunnen	verzinnen.	Maar	het	
botst	toch	met	de	wet,	omdat	die	bepaalt	dat	de	overheid	een	
zorgplicht	heeft	waar	het	gaat	om	openbaar	en	algemeen	toe-
gankelijk	onderwijs.	Dat	wordt	op	deze	manier	in	de	problemen	
gebracht	en	het	is	dus	op	zijn	minst	strijdig	met	die	zorgplicht’,	
aldus	Timmermans.	 <

Leerlingen van RSG Levant in Zeewolde.

VOS/ABB: Zeewolde  
overschrijdt grens

De kwestie in Zeewolde was voor VOS/ABB aanlei-
ding om de gemeenteraad met klem te vragen het 
haalbaarheidsonderzoek naar bijzonder voortgezet 
onderwijs te verwerpen.
In	een	brief,	die	vlak	voor	de	kerstvakantie	naar	de	
raad	is	gestuurd,	relativeert	VOS/ABB	de	stelling	van	
de	fractie	van	de	ChristenUnie	dat	veel	kinderen	naar	
een	christelijke	vo-school	willen.	Afgelopen	zomer	
kozen	slechts	37	van	de	338	groep	8-leerlingen	in	Zee-
wolde	hiervoor.	De	reden	waarom	98	andere	nieuwe	
vo-leerlingen	naar	een	school	buiten	Zeewolde	gaan,	
ligt	in	het	feit	dat	het	overgrote	deel	van	hen	een	van	
de	beroepsgerichte	opleidingen	in	het	vmbo	volgt.	
Deze	opleidingen	worden	nu	(nog)	niet	door	de	locatie	
Levant	van	de	openbare	RSG	aangeboden.
VOS/ABB	benadrukt	ook	dat	het	op	basis	van	de	wette-
lijke	stichtingsnormen	en	de	regels	over	planprognoses	
onhaalbaar	is	om	in	Zeewolde	een	nieuwe	brede	scho-
lengemeenschap	te	realiseren.	‘Het	ware	daarom	beter	
als	gemeente	alle	energie	en	middelen	aan	te	wenden	
om	het	onderwijsaanbod	van	de	bestaande	openbare	
school	voor	voortgezet	onderwijs	te	verbreden.’	Die	
keuze	past	volgens	VOS/ABB	ook	bij	de	grondwette-
lijke	zorgplicht	die	de	gemeente	heeft	om	te	voorzien	
in	voldoende	openbaar	onderwijs.	Met	het	haalbaar-
heidsonderzoek	naar	bijzonder	voortgezet	onderwijs	
overschrijdt	Zeewolde	volgens	VOS/ABB	een	grens.
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Het programma Cyberouders van de VOO omvat ook een informatiepakket.

Cyberouder leert kinderen 
veilig internetten

niemand kan ontkennen 
dat het internet ons 

ontelbare voordelen biedt, 
maar  het kent ook nadelen. 

zeker voor kinderen kan 
internet bij verkeerd 

gebruik een ware doos van 
pandora blijken. pesten, 

bedreigingen, contact met 
verkeerde mensen.

 kunnen ouders en school 
kinderen behoeden voor 

 deze gevaren? hoe leren 
we onze kinderen verant-

woord om te gaan met 
de nieuwe communicatie-

mogelijkheden?

Met	deze	laatste	vragen	in	het	achter-
hoofd	heeft	de	Vereniging	Openbaar		
Onder wijs	 (VOO)	 het	 programma		
Cyberouders	opgezet.	Via	ouderavonden	
worden	ouders	en	school	geïnformeerd	
door	een	trainer	van	de	VOO	over	de	
voordelen	én	nadelen	van	internet	en	de	
rol	die	een	cyberouder	daarin	kan	spelen.	
Op	basisschool	Cosmicus	in	Rotterdam	
werd	onlangs	zo’n	avond	verzorgd.	

Binnenkomer
Basisschool	Cosmicus	staat	in	de	Rotter-
damse	wijk	Charlois,	waar	veel	mensen	
van	allochtone	afkomst	wonen,	wat	zich	
ook	in	het	publiek	van	die	avond	weer-
spiegelt.	Yola	Hopman,	trainer	van	de	
VOO,	heeft	meteen	een	goede	binnen-
komer.	Ze	geeft	de	ouders	en	leerkrach-
ten	een	lijst	waarop	zij	hun	persoonsge-
gevens	kunnen	invullen.	Als	de	lijsten	
weer	bij	de	gespreksleidster	terug	komen,	
is	haar	vraag	aan	haar	toehoorders:	‘We-
ten	jullie	eigenlijk	waarom	jullie	deze	
lijsten	hebben	ingevuld?	Wat	ben	ik	met	

deze	gegevens	van	plan?’	De	vraag	zet	
meteen	de	toon	van	die	avond.	Zo	mak-
kelijk	is	het	dus	om	persoonsgegevens	
van	mensen	los	te	krijgen.	Daar	moeten	
ouders	zich	continu	van	bewust	zijn,	ook	
als	hun	kind	aan	de	computer	zit.
Yola	Hopman	leidt	het	publiek,	ouders,	
leerkrachten	en	één	kind,	op	levendige	
wijze	 langs	de	onderwerpen	van	die	
avond,	doorspekt	met	voorbeelden	uit	
de	 thuissituatie.	 Zo	 vertelt	 Hopman	
over	haar	dochter	van	dertien	jaar,	die	
met	haar	telefoon	foto’s	van	haarzelf	
en	vriendinnen,	waarop	ze	veel	ouder	
lijken,	op	de	vriendensite	Hyves	plaatst.	
Het	 verhaal	 levert	 veel	 instemmend	
geknik	en	gelach	onder	het	publiek	op.	
Toch	kunnen	foto’s	op	internet	hele	ver-
velende	gevolgen	hebben.	Yola	Hopman:	
‘Niet	alleen	kunnen	dergelijke	foto’s	de	
verkeerde	mensen	aantrekken,	maar	zo-
genaamde	‘vrienden’	en	‘vrienden	van	
vrienden’	kunnen	met	je	foto’s	aan	de	
haal	gaan.	Een	voorbeeld	daarvan	is	het	
‘bezemen’;	filmpjes	op	You	Tube	waarin	
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cyberouders 

De cyberouder

Een	cyberouder	is	een	ouder	die	binnen	de	
school	signaleert	of	zich	problemen	op	de	
digitale	snelweg	voordoen.	De	cyberouder	
is	ambassadeur	voor	meer	aandacht	voor	
veiligheid	op	internet,	zowel	op	school	als		
thuis.	De	ouder	hoeft	geen	internetexpert	
te	zijn.	De	ouders	die	zich	hiervoor	willen	
inzetten,		worden	regelmatig	getraind.		
Via	de	website	www.cyberouders.nl	kunnen	
de	ouders	tips	en	adviezen	uitwisselen	en	
ook	worden	er	regelmatig	regionale	en	lan-
delijke	bijeenkomsten	georganiseerd.	Meer	
informatie	staat	op	www.cyberouders.nl.

Ouders buigen zich op een ouderavond over de stellingen.

Ouders plakken stickers om aan te geven wat ze van de stelling vinden.

tekst: patrIzIa antuzzI
beeLd: henrI cormont

Cyberouder leert kinderen 
veilig internetten

bij	de	foto’s	van	jongeren	kwetsende	
teksten	worden	geplaatst.’	Een	moeder	
vraagt	ongelovig	of	dit	ook	al	op	de	basis-
school	gebeurt.	Ja	dus.

Voorkomen
Het	zo	veel	mogelijk	voorkomen	van	dit	
soort	ellende	kan	eigenlijk	alleen	door	
goed	op	de	hoogte	te	zijn	van	wat	kinde-
ren	uitspoken	op	internet.	Yola	Hopmans	
licht	dit	toe:	‘Mijn	kinderen	mogen	op	
Hyves,	maar	ze	gebruiken	mijn	e-mail-
adres.	Alle	uitnodigingen	en	berichten	
komen	dan	via	mij	binnen.	Ook	heb	ik	
toegang	tot	hun	Hyves-pagina,	waar	ik	
regelmatig	even	kijk	of	alles	goed	gaat.’	
Ze	vervolgt:	‘Toen	ik	mijn	dochters	foto’s	
zag,	heb	ik	met	haar	besproken	wat	dit	
bij	anderen	kan	oproepen.	Uiteraard	was	
ze	zich	daar	helemaal	niet	van	bewust	
en	ze	was	het	dan	ook	zeker	niet	meteen	
met	me	eens.	Door	er	steeds	op	terug	te	
komen,	heeft	ze	de	foto’s	uiteindelijk	
toch	verwijderd.’	Hopmans	benadrukt	
ook	het	belang	van	privacy-niveaus	in-
stellen.	Alleen	mensen	toelaten	die	je	fy-
siek	kent	en	dan	liever	alleen	die	mensen	
die	echt	‘vrienden’	zijn.

Dat	onwetendheid	een	risicofactor	is,	
blijkt	nog	diezelfde		avond.	Een	moeder	
merkt	op:	 ‘Mijn	kind	mag	zeker	geen	
spelletjes	 spelen	 waarin	 hij	 andere	

mensen	moet	doden.’	Omdat	haar	der-
tienjarige	zoon	ook	op	de	ouderavond	is,	
vraagt	Yola	hem:	‘Speel	je	weleens	‘Call	
of	Duty’	of	‘GTA’?’	De	jongen	blijkt	beide	
spellen	te	hebben	en	ook	regelmatig	te	
spelen.	Zijn	moeder	had	geen	idee	dat	
deze	games	zo	gewelddadig	zijn.	Een	
goed	moment	om	de	aanwezigen	nog	
eens	te	wijzen	op	‘Kijkwijzer’	waar	ou-
ders	precies	kunnen	zien,	voor	welke	
leeftijd	films	en	games	bedoeld	zijn.		

Voordelen
Overigens	vertelt	Hopman	de	ouders	ook	
over	de	voordelen	van	gamen.	‘Het	oe-
fent	de	oog-hand	coördinatie	en	ze	leren	
doorzetten.	Hoe	vaak	moeten	ze	in	een	

spel	niet	opnieuw	beginnen	om	een	ho-
ger	niveau	te	bereiken?’	Dat	is	trouwens	
ook	de	tendens,	deze	avond;	internet	is	
onmisbaar,	maar	hoe	maken	we	het	vei-
liger	voor	onze	kinderen?
Na	de	pauze	wordt	het	publiek	gevraagd	
te	reageren	op	stellingen	als	‘Scholen	
moeten	kinderen	leren	verstandig	om	
te	gaan	met	internet’	en	door	middel	
van	een	groene,	gele	of	rode	sticker	aan	
te	geven	of	ze	respectievelijk	het	eens	
zijn,	neutraal	blijven	of	het	oneens	zijn	
met	de	stelling.	Naderhand	worden	de	
resultaten	nog	eens	doorgesproken	en	
bediscussieerd.	Over	één	stelling	zijn	de	
ouders	het	in	elk	geval	unaniem	eens:	
‘Ook	op	onze	school	een	cyberouder.’	 <



 dIk trom 

dik trom: een bijzonder 
museum, dat wordt het! 

tekst: jan barendse
beeLd: mIchIeL jongewaard
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etersheim: het is maar een stipje op de kaart, maar het heeft een interessant verleden. 
In dit gehucht, onderdeel van de gemeente zeevang, ligt het in 1882 gebouwde openbare 
schooltje waar de schrijver c. joh. kievit een jaar later tot hoofdonderwijzer werd benoemd. 
daar schreef hij het beroemd geworden boek ‘uit het Leven van dik trom’.

De	school	is	al	 lang	opgeheven,	maar	
het	gebouw	staat	er	nog.	De	Historische	
Vereniging	Zeevang	en	de	Stichting	Het	
Schooltje	van	Dik	Trom	willen	er	graag	
een	museum	van	maken.

Het	plan	om	het	schooltje	op	te	knap-
pen	en	tot	museum	om	te	toveren,	werd	
goed	 ontvangen	 door	 zowel	 het	 ge-
meentebestuur	van	Zeevang,	als	door	
Stadsherstel	Amsterdam,	de	provincie	
Noord-Holland	en	zelfs	het	ministerie	
van	VROM.	Toch	moeten	er	nog	een	paar	
flinke	hobbels	worden	genomen.	Het	

schoolgebouw	en	de	aangebouwde	wo-
ning	van	schoolhoofd	Johan	Kievit	moe-
ten	 dringend	 worden	 gerestaureerd.	
Maar	dat	probleem	is	niet	de	grootste	
hobbel.	Op	het	perceel	heeft	de	huidige	
bewoner	een	grote	loods	laten	bouwen.	
Die	moet	worden	afgebroken,	een	voor-
waarde	van	Mooi	Nederland,	een	sectie	
van	het	ministerie	van	VROM,	die	als	
subsidieverstrekker	twee	ton	wil	 in-
vesteren.	Peter	Fiedeldij	Dop,	voorzitter	
van	de	Stichting	Historisch	Zeevang	en	
secretaris	van	de	Stichting	Het	School-
tje	Van	Dik	Trom:	‘De	financiering	leek	

in	eerste	instantie	haalbaar,	maar	de	
provincie	 Noord-Holland	 haalde	 na	
het	financiële	debacle	met	de	IJslandse	
bank	Ice-Save	een	flinke	streep	door	de	
beschikbare	 subsidiegelden.	 Van	 de	
oorspronkelijke	miljoen	euro	bleef	een	
toezegging	van	twee	ton	over.	Te	weinig	
om	de	plannen	te	realiseren.’

Sfeer
Peter	Fiedeldij	Dop	laat	zich	door	dit	alles	
echter	niet	uit	het	veld	slaan.	‘Het	plan	
ligt	helaas	in	de	ijskast.	Maar	dat	bete-
kent	niet	dat	we	zijn	gestopt	met	onze	
activiteiten.	Daar	is	het	plan	ook	veel	te	
mooi	voor.	We	willen	laten	zien	hoe	de	
sfeer	in	het	onderwijs	van	rond	de	vorige	
eeuwwisseling	was.	Het	lokaal	kan	wor-
den	ingericht	met	oud	schoolmeubilair,	
leermiddelen	uit	die	tijd,	portretten	van	
Johan	Kievit,	illustraties	uit	Dik	Trom	
boeken	en	een	vitrine	met	eerste	uitga-
ven	van	de	boeken.	Het	lokaal	is	overi-
gens	maar	7	x	7	meter	groot.	Daar	zaten	
destijds	alle	leerjaren	in.	Dat	was	de	klas	
van	Dik	Trom.’	
Wethouder	Jetty	Voermans	van	de	ge-
meente	Zeevang	staat	achter	de	plan-
nen	van	de	stichting,	maar	beaamt	de	
financiële	problematiek.	‘De	gemeente	
is	niet	in	staat	om	zelf	een	substantieel	
bedrag	in	het	project	te	steken.	Maar	
onze	ambtenaren	hebben	al	wel	uren	
aan	het	project	gewerkt.	Onze	gemeente	
heeft	nooit	een	eigen	monumentenlijst	
gehad,	maar	die	gaan	we	nu	aanleggen.	
Met	het	openbare	schooltje	in	Etersheim	
op	plaats	één!’	 <
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Minister Van Bijsterveldt (links) en prof. Sietske Waslander  
bij de presentatie van de Innovatiebox.

InovatIebox 
tekst: Lucy beker

beeLd: vo-raad

‘ onderwijs moet 
zichzelf vernieuwen’ 
Innovaties die door scholen zelf  in gang worden gezet, zijn het meest succesvol 
en duurzaam. het is daarom zinvoller om scholen zelf te laten innoveren dan 
onderwijsvernieuwingen van bovenaf door de overheid op te leggen. dat blijkt uit de 
opbrengsten van het Innovatieproject van de vo-raad, dat in januari is afgesloten.

Onderwijsminister	 Marja	 van	 Bijster-
veldt	ontving	als	eerste	de	Innovatiebox,	
waarin	de	resultaten	van	vijf	jaar	inno-
veren	op	scholen	zijn	vastgelegd.	De	box	
bevat	twaalf	publicaties,	waaronder	good	
practices	en	handreikingen	voor	scholen	
die	 met	 innovatie	 aan	 de	 slag	 willen	
gaan.	Scholen	voor	voortgezet	onderwijs	
kunnen	de	Innovatiebox	gratis	bestellen	
op	de	website	www.voraad.nl/brochures.
Het	innovatieproject	is	vijf	jaar	geleden	
van	start	gegaan	met	als	doel	kwaliteits-
verbetering	in	het	voortgezet	onderwijs	
te	stimuleren	en	te	faciliteren.	Dat	kwam	
voort	uit	het	algemene	gevoel	dat	de	
onderwijsvernieuwingen	uit	de	jaren	
negentig,	waaronder	het	studiehuis	en	
de	 basisvorming,	 geen	 succes	 waren	
geworden.	Toenmalig	onderwijsminis-
ter	Maria	van	der	Hoeven	besloot	om	de	
verantwoordelijkheid	voor	innovatie	bij	
het	onderwijs	zelf	neer	te	leggen.	Dat	
werd	uitgewerkt	in	de	Expeditie	durven,	
delen,	doen.
Het	bijzondere	van	dit	project	zat	in	de	
combinatie	van	innovatie	en	praktijk-

gericht	wetenschappelijk	onderzoek.	De	
scholen	bepaalden	zelf	wat	ze	wilden	
realiseren,	hoe	en	met	wie.	Ze	stelden	
ook	hun	eigen	onderzoeksvraag	op,	en	
werkten	daarna	intensief	samen	met	de	
onderzoekers	aan	het	beantwoorden	van	
die	vraag.	Dit	bleek	een	van	de	grootste	
succesfactoren	in	het	project.	De	docen-
ten,	die	bottom-up	met	vernieuwingen	
begonnen,	waren	hierdoor	gedwongen	
systematisch	en	gestructureerd	te	wer-
ken	en	te	denken.

De	66	deelnemende	scholen	hebben	op	
allerlei	vlak	vernieuwingen	gerealiseerd	
Die	variëren	van	een	doorlopende	leerlijn	
voor	technisch	ontwerpen,	bedacht	door	
het	Stedelijk	College	Zoetermeer,	tot	een	
een	leermotivatieproject	op	de	Piter	Jel-
les	Scholengemeenschap	in	Leeuwarden.	
Zestien	scholen	deden	mee	aan	de	eerste	
Expeditie	durven,	delen,	doen.	Op	die	
scholen	is	drie	jaar	lang	onderzoek	ge-
daan	om	de	faal-	en	succesfactoren	van	
de	innovaties	zichtbaar	te	maken.	Op	de	
vijftig	scholen	die	meededen	aan	Expedi-

tie	II	is	vooral	gekeken	naar	het	verband	
tussen	de	innovaties	en	de	kwaliteitszorg-	
instrumenten.	

Armslag en middelen nodig
Programmaleider	van	de	Expeditie	dur-
ven,	 	delen,	doen	was	prof.	dr.	Sietske	
Waslander,	hoogleraar	sociologie	aan	
TiasNimbas	Business	School.	Voor	haar	
staat	inmiddels	onomstotelijk	vast	dat	
onderwijsvernieuwingen	die	dicht	bij	
de	eigen	dagelijkse	praktijk	staan	en	
aansluiten	bij	de	eigen	behoeften,	de	
grootste	kans	van	slagen	hebben.	Daarbij	
tekent	ze	aan	dat	de	sector	dan	wel	vol-
doende	armslag	en	middelen	moet	krij-
gen	om	initiatieven	te	ontplooien.	‘Om	
duurzame	vooruitgang	te	boeken	is	het	
belangrijk	dat	zowel	de	sector	als	de	over-
heid	lering	trekt	uit	de	opbrengsten	van	
bottom-up	vernieuwen	in	combinatie	
met	onderzoek’,	aldus	Waslander.	‘Alleen	
dan	kunnen	we	de	volgende	uitdaging	
aan:	het	maken	van	een	vertaalslag	van	
individuele	scholen	naar	de	volle	breedte	
van	het	voortgezet	onderwijs.’	 <

Informatie

Kijk	voor	meer	informatie	over	het		
innovatieproject	op	www.voraad.nl.
Daar	is	ook	de	Innovatiebox	te	bestellen.	
Beschrijvingen	van	alle	innovaties		
staan		op	www.durvendelendoen.nl.
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tekst: jan barendse
beeLd: erIk vos

‘ bijzondere scholen  
sjoemelen met signatuur’
een dorp met maar één school, een protestants-christelijke. mag die school zich wel de 
dorpsschool noemen, de school waar alle gezindten terecht kunnen? deze discussie woedt 
rond basisschool de haven in het noord-groningse onderdendam. dorpsbewoner eddy 
buisman  heeft zich nadrukkelijk in deze discussie gemengd. hij vindt dat de pretentie van 
de haven op gespannen voet staat met de signatuur van de school.

Buisman,	onvervalst	voorstander	van	
openbaar	onderwijs,	weet	waar	hij	het	
over	heeft.	Vier	jaar	geleden	werd	hij	be-
noemd	als	interim-directeur	van	de	open-
bare	basisschool	op	Schiermonnikoog.	
Maar	met	een	specifieke	opdracht:	van	
deze	school	én	de	plaatselijke	christelijke	
school	een	samenwerkingsschool	maken.	
Dat	lukte.	De	nieuwe	school	bestaat	nu	
sinds	2009.	Buisman	werkt	nog	drie	da-
gen	per	week	op	‘Schier’,	maar	hij	woont	
in	Onderdendam.

Buisman:	 ‘Wij	hebben	hier	altijd	een	
openbare	én	een	christelijke	basisschool	
gehad.	Mijn	kinderen	gingen	naar	de	
openbare	school.	Vijf	jaar	geleden	is	die	
opgeheven	omdat	het	leerlingenaantal	
onder	 de	 norm	 zakte.	 De	 christelijke	
school	 riep	 toen	 onmiddellijk	 dat	 ie-
dereen	 daar	 welkom	 was.	 En	 als	 een	
christelijke	school	dat	roept,	strijkt	mij	
dat	altijd	tegen	de	haren	in.	In	principe	
is	dat	namelijk	niet	zo.	Statutair	klopt	
daar	niets	van.	Het	zou	dan	eerst	een	bij-

zonder	neutrale,	dan	wel	een	openbare	
school	moeten	worden.	Ik	heb	toen	het	
samenwerkingsidee	gepropageerd,	maar	
dat	werd	een	zeer	emotionele	discussie	
die	niets	opleverde.’

Kindcentrum
‘We	zijn	nu	vijf	jaar	verder	en	er	is	nog	
steeds	niet	veel	veranderd’,	gaat	Buisman	
verder.	‘Er	zijn	enkele	gezinnen	uitgewe-
ken	naar	openbare	scholen	in	Bedum	en	
Middelstum.	En	De	Haven	heeft	nu	ook	
wat	leerkrachten	benoemd	die	niet	zo	
streng	in	de	leer	zijn.	Dat	de	discussie	nu	
weer	is	opgelaaid,	komt	doordat	De	Haven	
nu	nog	nadrukkelijker	probeert	de	school	
voor	het	dorp	te	zijn,	dan	wel	te	worden.	Ze	
hebben	de	kinderopvangorganisatie	Kids	
To	Be	gevraagd	of	die	in	de	school	wil	in-
trekken,	inclusief	de	peuterspeelzaal,	zo-
dat	het	geheel	zou	kunnen	doorgaan	voor	
hét	kindcentrum	voor	het	hele	dorp.	Leuk	
idee,	maar	als	je	die	pretentie	hebt,	moet	
je	consequent	zijn	en	de	christelijke	identi-
teit	afleggen.	Dat	heb	ik	dan	ook	gesteld	in	
een	ingezonden	brief	in	het	Nijs	Joagertje,	
het	nieuwsblad	voor	Onderdendam.’

Ogen dicht doen
‘Hoe	gaat	het	immers’,	vervolgt	Eddy	Buis-
man,	‘met	een	christelijke	of	katholieke	
school	die	ook	niet-confessionele	gezinnen	
wil	binnenhalen?	Ze	zeggen:	“We	doen	
er	niet	zoveel	meer	aan,	hoor!	Als	je	nou	
maar	even	de	statuten	onderschrijft	en	
tegen	je	kind	zegt	dat	het	bij	het	ochtend-

‘Dan moet je consequent zijn en  
de christelijke identiteit afleggen’
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gebed	even	zijn	ogen	dicht	moet	doen,	vin-
den	wij	het	allemaal	best.”	En	dat	werkt	
nog	ook,	want	heel	veel	ouders	maken	
zich	daar	verder	niet	druk	over.	Maar	ik	
wel!	De	bijzondere	confessionele	scholen	
zouden	eens	wat	eerlijker	moeten	worden.	
Kijk	bijvoorbeeld	eens	naar	de	grote	ste-
den,	waar	protestants-christelijke	en	ka-
tholieke	scholen	zijn	die	bijna	uitsluitend	
worden	bevolkt	door	moslimkinderen,	
waar	het	Suikerfeest	wordt	gevierd!	Dat	
mag	van	mij	allemaal,	maar	maak	er	dan	
een	school	van	waar	de	levensbeschou-
wingen	elkaar	ontmoeten	en	waar	dat	
ook	statutair	is	vastgelegd.	Bij	voorkeur	
een	openbare	school,	of,	als	dat	een	brug	te	
ver	is,	dan	toch	een	samenwerkingsschool.’		
Buisman	denkt	dat	in	Noord-Groningen	
de	doorzettende	bevolkingskrimp	een	rol	
speelt.	‘Schooltjes	met	zo’n	40	leerlingen,	
zoals	De	Haven,	proberen	ze	misschien	
zo	 lang	 mogelijk	 overeind	 te	 houden.	

Cbs De Haven: ‘Voor 
iedereen acceptabel’

Namens	de	Vereniging	Christelijk	Primair	
Onderwijs	Noord-Groningen,	waar	cbs	
De	Haven	onder	valt,		reageert	algemeen	
directeur	E.K.	Kruidman	op	de	uitspraken	
van	Eddy	Buisman.	‘Wij	willen	dat	onze	
school	in	Onderdendam	voor	iedereen	
acceptabel	is’,	zegt	hij.	‘Ouders	hebben	vrije	
schoolkeuze,		en	wij	merken	dat	vrijwel	alle	
kleuters	uit	Onderdendam	naar	De	Haven	
gaan.	De	school	heeft	intensief	contact	met	
de	ouders	over	het	onderwijsconcept	en	de	
manier	waarop	wij	omgaan	met	identiteit.	
We	weten	dat	de	ouders	daar	tevreden	
over	zijn.	Buisman	is	zelf	niet	als	ouder	bij	
onze	school	betrokken,	daarom	is	zijn	beeld	
onvolledig.	Hij	maakt	zich	druk	over	iets	
wat	binnen	de	school	zelf	helemaal	geen	
item	is.	Dit	is	een	kleine	school	in	een	klein	
dorp,	waar	verder	niet	veel	is.	Zo’n	schooltje	
is	belangrijk,	en	wij	doen	er	alles	aan	om	te	
voorkomen	dat	het	dorp	verstoken	raakt		
van	alle	voorzieningen.	Als	hij	dat		
‘gesjoemel	met	identiteit’	noemt,	dan		
kan	ik	dat	niet	plaatsen.’

Desnoods	als	verkapte	openbare	scholen.	
Maar	dat	is	sjoemelen	met	de	signatuur.	
Als	je	echt	alle	kinderen	uit	het	dorp	wil	
binnenhalen,	dan	zul	je	er	op	z’n	minst	
een	samenwerkingsschool	van	moeten	
maken.	Anders	lukt	dat	niet.’

Verwaterd
Eddy	Buisman	is	een	groot	voorstander	
van	het	VOO-ideaal	SCHOOL,	een	school	
zonder	denominatie.	‘Het	is	jammer	dat	
dat	wettelijk	nog	niet	mogelijk	is.	Dat	
geldt	eigenlijk	ook	voor	de	samenwer-
kingsschool.	Maar	die	wordt	gelukkig	
gedoogd,	 in	 afwachting	 van	 een	 bin-
nenkort	te	verwachten	wettelijk	kader.	
Voor	de	verder	gelegen	toekomst	lijkt	
mij	SCHOOL	de	enige	optie.	Het	gebeurt	
immers	nauwelijks	meer	dat	ouders	een	
school	kiezen	op	grond	van	het	levens-
beschouwelijk	etiket.	Dat	komt	alleen	
nog	voor	 in	reformatorische	kringen.	

Maar	die	scholen	zijn	ook	consequent.	
Daar	worden	leerlingen	geweigerd	als	
het	gezin	niet	kerkelijk	meelevend	is	of	
de	school	alleen	maar	kiest	omdat	hij	zo	
lekker	dichtbij	is.	De	‘doorsnee’	christe-
lijke	school	is	zo	verwaterd,	dat	je	daar-
voor	dat	rampzalige	zuilensysteem	niet	
in	stand	hoeft	te	houden.’
In	afwachting	van	SCHOOL	vindt	Buis-
man	de	samenwerkingsschool	een	goed	
alternatief.	‘Ook	dan	kun	je	op	school-
niveau	met	directie,	team	en	ouders	vast-
stellen	hoe	je	de	verschillende	levensbe-
schouwingen	op	je	school	tot	hun	recht	
kan	laten	komen.	Op	Schiermonnikoog	
hebben	we	daarvoor	een	identiteitscom-
missie	 ingesteld	 met	 ouders	 van	 ver-
schillende	bloedgroepen.	De	kinderen	
gaan	twee	keer	per	week	een	half	uurtje	
uit	elkaar	voor	levensbeschouwing.	Tot	
ieders	tevredenheid.	Dat	zou	in	Onder-
dendam	toch	ook	kunnen?’	 <

Eddy Buisman bij de laatste basisschool in het dorp Onderdendam: cbs De Haven.



 krImpgebIed
tekst: martIn van den bogaerdt
beeLd: marLa smIth steveLs

dalende leerlingenaantallen worden voor steeds meer scholen realiteit. nu nog vooral 
in het primair onderwijs, maar ook het voortgezet onderwijs en in een later stadium de 
vervolgopleidingen krijgen ermee te maken. een schoolbestuur dat zich hier structureel  
op heeft voorbereid, is spo venray en regio. 

duidelijk beleid in 
krimpgebied venray

Uit	cijfers	van	het	Centraal	Bureau	voor	
de	Statistiek	en	het	Planbureau	voor	de	
Leefomgeving	blijkt	dat	in	de	komende	
30	 jaar	 in	ruim	een	kwart	van	de	ge-
meenten	het	aantal	inwoners	met	meer	
dan	2,5	procent	daalt.	Demografische	
krimp	doet	zich	vooral	voor	aan	de	ran-
den	van	ons	land.	Noordoost-Groningen,	
Zuid-Limburg	en	Zeeuws-Vlaanderen	
zijn	de	uitschieters.	Voor	het	onderwijs	
is	het	extra	zorgelijk,	omdat	niet	alleen	
het	totale	aantal	inwoners	daalt,	maar	
er	vooral	ook	sprake	is	van	‘ontgroening’.	
Dit	betekent	dat	het	aantal	kinderen	en	
jongeren	en	dus	het	aantal	leerlingen	
meer	dan	gemiddeld	zullen	afnemen.	

Eerste fase afgerond
Venray	ligt	in	een	krimpgebied.	Hoewel	
de	bevolkingsdaling	hier	minder	drama-
tisch	zal	zijn	dan	in	de	bovengenoemde	
gebieden,	realiseert	het	schoolbestuur	
SPO	Venray	en	regio	zich	terdege	dat	
er	vanwege	een	daling	van	het	aantal	
leerlingen	met	3	procent	per	jaar	stevige	
bedrijfsmatige	 en	 onderwijskundige	
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maatregelen	nodig	zijn.	Dit	resulteerde	
na	discussies	met	de	gemeente,	dorps-	en	
wijkraden	en	ouders	in	het	beleidsplan	
‘Optimaal	onderwijs	in	een	nieuwe	de-
mografische	realiteit’.	De	gemeenschap-
pelijke	medezeggenschapsraad	(GMR)	
heeft	het	plan	in	december	unaniem	
goedgekeurd.	Yvonne	Raaijmakers	van	
het	college	van	bestuur	is	blij	dat	de	nota	
nu	is	vastgesteld.	‘We	weten	dat	we	de	
eerste	fase	kunnen	afronden,	dat	het	
beleidskader	nu	duidelijk	is.	Er	komt	nu	
een	fase	achteraan,	en	dat	is	de	fase	van	
uitvoering.’

Voldoende onderwijskwaliteit
De	emoties	in	de	discussies	liepen	soms	
hoog	op,	omdat	in	het	concept	van	het	
plan	was	vastgelegd	dat	basisscholen	
met	minder	dan	76	leerlingen	moesten	
fuseren.	Dit	zou	vooral	gevolgen	hebben	
voor	scholen	in	de	dorpjes	rond	Venray.	
De	kans	dat	in	de	komende	jaren	basis-
scholen	hun	deuren	moeten	sluiten,	is	
daar	het	grootst.	Uiteindelijk	 is	er	 in	
overleg	voor	gekozen	om	andere	criteria	

te	hanteren.	Scholen	met	minder	dan	
100	leerlingen	kunnen	openblijven,	met	
een	ondergrens	van	50	leerlingen.	Maar	
dan	zijn	er	nog	wel	andere	bepalende	
factoren.	Zo	moet	een	school	voldoende	
onderwijskwaliteit	kunnen	leveren	en	
een	evenwichtige	opbouw	van	de	leer-
lingenpopulatie	hebben.	Bovendien	moet	
de	gemeente	de	kosten	van	leegstand	op	
zich	willen	nemen	en	moet	er	in	het	dorp	
of	de	wijk	voldoende	bereidheid	zijn	om	
samen	een	school	in	stand	te	houden.	
Hierbij	moet	worden	gedacht	aan	prak-
tische	ondersteuning	door	vrijwilligers,	
zodat	de	school	kosten	kan	besparen	en	
de	leerkrachten	zich	volledig	kunnen	be-
zighouden	met	het	onderwijs.	
Een	school	met	minder	dan	100	leerlin-
gen,	die	niet	meer	aan	twee	van	de	bo-
venstaande	criteria	voldoet	en	ook	niet	
meer	zal	kunnen	voldoen,	moet	binnen	
twee	jaar	met	een	andere	school	fuseren.	
‘De	leerkrachten	geven	aan	dat	er	met	50	
leerlingen	een	pedagogsich-didactische	
ondergrens	is	bereikt’,	aldus	Raaijmakers.

Veel waardevols
‘De	manier	waarop	in	Venray	en	omge-
ving	de	maatschappelijke	discussie	over	
de	toekomst	van	het	onderwijs	werd	ge-
voerd,	verdiende	niet	altijd	een	schoon-
heidsprijs’,	zegt	Raaijmakers.	Maar	vol-
gens	haar	is	er	ondanks	felle	en	soms	
onterechte	kritiek	veel	waardevols	aan	
de	beleidsnota	toegevoegd.	‘Wat	de	nota	
echt	verrijkt	heeft,	is	de	verbreding	van	
de	onderwijskundige	onderbouwing	in	
combinatie	met	de	bedrijfsmatige	aspec-
ten.	Ook	ben	ik	blij	met	de	bevestiging	

Katern over krimp

VOS/ABB	werkt	aan	een	informatief	katern	over	de	gevolgen	van	demo-
grafische	krimp	op	het	(openbaar)	onderwijs.	Het	katern	zal	in	de	loop	
van	het	lopende	schooljaar	aan	alle	bij	VOS/ABB	aangesloten	schoolbe-
sturen	worden	toegestuurd.	Het	maakt	deel	uit	van	de	katernenreeks	die	
VOS/ABB	sinds	2006	uitgeeft.	Deze	reeks	is	voor	leden	van	VOS/ABB	on-
line	beschikbaar	via	de	website	www.vosabb.nl	(publicaties>katernen).
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van	onderwijsexperts	die	geraadpleegd	
zijn,	dat	er	bij	krimp	een	grens	is	aan	wat	
er	nog	mogelijk	en	verantwoord	is.	De	
randvoorwaarden	die	nu	zijn	vastgelegd,	
leggen	minder	de	nadruk	op	financiën	en	
de	aantallen	en	meer	op	het	onderwijs-
kundige	proces’.	
Raaijmakers	benadrukt	dat	in	discus-
sies	over	demografische	krimp	en	de	
toekomst	 van	 basisscholen	 altijd	 het	
belang	van	het	kind	en	dat	van	het	per-
soneel	voorop	moeten	staan.	‘Bij	bestu-
ren	hoort	vooruitzien.	Je	ziet	wat	er	aan	
ontwikkelingen	op	het	onderwijs	afkomt	
en	hoe	enorm	die	zullen	ingrijpen	in	de	
dagelijkse	praktijk.	Je	hebt	te	maken	met	
een	structureel	verschijnsel,	waar	je	dus	
op	een	structurele	manier	mee	moet	om-
gaan.	Wij	gaan	voor	onze	kinderen	en	
wij	gaan	voor	kwaliteit	van	onderwijs,	
en	dan	moet	je	soms	door	een	moeilijke	
periode	heen.’	 <

krImpgebIed 

Minister kan minischooltjes openhouden

Sinds	1	januari	heeft	de	minister	van	OCW	de	mogelijkheid	
om	per	geval	te	beslissen	of	een	basisschooltje	met	minder	
dan	23	leerlingen	openblijft.	

Het	aantal	van	23	leerlingen	komt	niet	uit	de	lucht	vallen.	Dat	
is	de	opheffingsnorm	voor	basisscholen	in	de	dunstbevolkte	
gebieden	op	het	platteland.	Dat	de	minister	nu	per	geval	kan	
beslissen	of	een	klein	basisschooltje	openblijft,	volgt	op	een	
wetswijziging	die	het	initiatief	was	van	voormalig	Tweede	
Kamerlid	Jan	Jacob	van	Dijk	van	het	CDA.	Directe	aanleiding	
voor	zijn	voorstel	tot	discretionaire	bevoegdheid	was	de	si-
tuatie	in	het	dorpje	Goingarijp	in	de	Friese	gemeente	Skar-
sterlân.	Daar	moest	in	augustus	2008	openbare	basisschool	
‘t	Slúske	dicht,	omdat	die	drie	jaar	achtereen	onder	de	ophef-
fingsnorm	zat.	Dit	schooltje	had	echter	zicht	op	een	toename	
van	het	aantal	leerlingen,	omdat	er	in	het	dorp	een	nieuw	
wijkje	werd	gebouwd.

Contextgevoelige omstandigheden
Toenmalig	staatssecretaris	Sharon	Dijksma	van	OCW	bezocht	
’t	Slúske	en	besloot	dat	de	bekostiging	moest	worden	voort-
gezet,	met	als	resultaat	dat	het	schooltje	in	Goingarijp	nog	
steeds	bestaat.	De	situatie	was	voor	Van	Dijk	aanleiding	om	
ervoor	te	pleiten	in	dergelijke	gevallen	niet	alleen	naar	de	
letter	van	de	wet	te	kijken,	maar	ook	naar	‘contextgevoelige	
omstandigheden’.
Die	omstandigheden	zijn	afgelopen	oktober	wettelijk	vast-
gelegd	en	per	1	 januari	is	de	discretionaire	bevoegdheid	
voor	het	behouden	van	kleine	basisschooltjes	officieel	van	
kracht.	Dit	betekent	dat	een	schoolbestuur	een	verzoek	bij	de	
minister	kan	indienen	om	een	basisschooltje,	dat	onder	de	
opheffingsnorm	zit,	open	te	houden.	Voorwaarden	voor	een	
positief	besluit	van	de	minister	is	dat	er	perspectief	moet	zijn	
op	structurele	groei	van	het	aantal	leerlingen	tot	boven	de	op-
heffingsnorm	en	dat	het	onderwijs	van	voldoende	kwaliteit	is.	

‘Met 50 leerlingen is 
ondergrens bereikt’

Yvonne Raaijmakers: ‘Bij besturen hoort vooruitzien’



Onderwijs is mensenwerk. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. 
Om in te spelen op de primaire verzekeringsbehoefte van scholen en hun personeel, 
heeft VOS/ABB in samenwerking met Aon Verzekeringen een uitgekiend pakket particuliere 
verzekeringen voor onderwijspersoneel ontwikkeld. Doordat deze verze keringen collectief 
zijn ingekocht betaalt u minder dan bij individuele verzekeringen. 

Verzekeringspakket voor onderwijspersoneel

Compleet pakket verzekeringen
Het pakket omvat de volgende 
verzekeringen:
• Auto
• Reis
• Aansprakelijkheid particulieren
• Inboedel
• Woonhuis
• Rechtsbijstand
• Zorg

Uw voordelen:

• Tot 10% extra pakketkorting
•  Per verzekering online af te sluiten
• Inzage in uw digitale polismap
• Gratis opzegservice

Ga naar www.vosabbverzekeringen.nl voor meer informatie en een premieberekening. 
Ook het afsluiten van de verzekeringen gaat snel en eenvoudig.

Bereken snel uw premie
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debat 
tekst: mIchIeL jongewaard

beeLd: vvd

de tweede kamer heeft eind januari in eerste termijn het wetsvoorstel over de 
samenwerkingsschool behandeld. samenwerkingsscholen, waarvan er op dit moment  
66 in nederland zijn, worden door de overheid gedoogd. een wettelijke basis ontbreekt  
en het huidige wetsvoorstel moet daaraan een eind maken. 

samenwerkingsscholen 
krijgen wettelijke basis

Samenwerkingsscholen	bieden	zowel	
openbaar	als	bijzonder	onderwijs	aan	en	
kunnen	worden	gevormd	wanneer	een	
van	de	betrokken	scholen	onder	de	op-
heffingsnorm	(leerlingenaantal)	zit.	De	
Vereniging	Openbaar	Onderwijs	(VOO)	
vindt	dat	het	wetsvoorstel	niet	nodig	is	
en	adviseert	de	Kamer	om	het	niet	aan	
te	nemen.	Volgens	de	VOO	is	het	overbo-
dig,	omdat	het	wetsvoorstel	een	oplos-
sing	wil	creëren	voor	een	niet-bestaand	
probleem.	De	66	samenwerkingsscholen	
hebben	in	de	dagelijkse	onderwijsprak-
tijk	immers	geen	enkele	last	van	hun	
gedoogstatus.	

	Het	wetsvoorstel	brengt	veel	onnodige	
complexiteit	 in	 wet-	 en	 regelgeving,	
vindt	 de	 VOO.	 Zo	 worden	 er	 verschil-
lende	toezichthouders	voor	de	verschil-
lende	identiteitsstromingen	binnen	de	
samenwerkingsschool	gecreëerd.	‘Zor-
gelijk	is	bovendien	dat	het	wetsvoorstel	
automatisch	een	‘algemeen	bijzondere’	
denominatie	aan	de	samenwerkings-
scholen	toekent’,	aldus	de	VOO.	‘Dat	kan	
een	schending	betekenen	van	een	van	
de	materiële	kenmerken	van	het	open-
baar	onderwijs:	het	non-discriminatoire	
personeelsbeleid,	wat	inhoudt	dat	in	het	
openbaar	onderwijs	elke	leerkracht	wel-
kom	is,	ongeacht	geloofsovertuiging	of	
seksuele	geaardheid.’

Kamerdebat
De	Tweede	Kamer	verwierp	een	voor-
stel	van	VVD-Kamerlid	Ton	Elias	om	een	

amendement	van	D66	buiten	de	behan-
deling	te	plaatsen.	Het	D66-amendement	
moet	het	mogelijk	maken	om	nieuwe		sa-
menwerkingsscholen	te	vormen,	zonder	
dat	een	van	de	betrokken	scholen	onder	
de	opheffingsnorm	zit.	Volgens	de	VVD	
bracht	het	amendement	de	voortgang	
van	de	behandeling	van	het	wetsvoorstel	
dusdanig	in	gevaar,	dat	het	buiten	de	be-
handeling	moest	worden	geplaatst.	Ook	
minister	Van	Bijsterveldt	toonde	zich	on-
gelukkig	met	het	amendement	van	D66.	
Zij	dreigde	in	het	debat	met	de	Kamer	
zelfs	het	hele	wetsvoorstel	van	tafel	te	
halen,	wanneer	het	amendement	wordt	
aangenomen.	Toch	wilde	de	Kamer	het	
amendement	behandelen.	Dat	was	bij	
het	ter	perse	gaan	van	dit	nummer	nog	
niet	gebeurd.	De	VOO	liet	voorafgaand	
aan	het	debat	aan	de	Kamer	weten	dat	
de	opheffingsnorm	als	voorwaarde	moet	
blijven	en	stelde	daarbij	de	opheffings-
norm	van	het	openbaar	onderwijs	(23	
leerlingen)	als	kwantitatieve	norm.

Jasper	van	Dijk	(SP)	ging	tijdens	de	be-
handeling	 in	 op	 het	 bezwaar	 van	 de	
VOO	met	betrekking	tot	de	denomina-
tie	van	de	samenwerkingsschool.	Die	
krijgt	in	het	voorstel	van	minister	Van	
Bijsterveldt	per	definitie	de	denomina-
tie	‘bijzonder’.	Volgens	Van	Dijk	is	het	
begrijpelijk	dat	de	Vereniging	Openbaar	
Onderwijs	daar	per	definitie	op	tegen	is,	
aangezien	dat	een	vermindering	van	het	
aantal	openbare	scholen	betekent.	De	
VOO	vindt	dat	de	keuze	voor	een	deno-

Meer informatie

De	volledige	reactie	van	de		
Vereniging	Openbaar	Onder-
wijs	op	het	wetsvoorstel	voor	
de	samen	werkingsscholen	is	te	
vinden	op	www.voo.nl/onder-
wijsbeleid	>	standpunten.

minatie	aan	de	partners	zelf	moet	wor-
den	overgelaten,	waarbij	de	algemene	
toegankelijkheid	moet	worden	gewaar-
borgd.	Maar	liever	zou	de	vereniging	zien	
dat	er	scholen	zonder	denominatie	mo-
gelijk	worden,	die	algemeen	toegankelijk	
zijn	en,	net	als	nu	in	het	openbaar	onder-
wijs,	ruimte	bieden	aan	godsdienstlessen	
en	lessen	levensbeschouwing.	<

Ton Elias
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mark centen (15), derdejaars vmbo-leerling aan het commanderij college in het brabantse 
gemert, trekt een overall aan en werkschoenen met stalen neuzen en dito zolen. 
veiligheidsbril en gehoorbeschermers op, dan pas gaat hij aan de slag met de machines in 
het lokaal metaalbewerking. ‘zonder die dingen mag ik hier niet werken’, zegt hij.

veiligheid onder controle 
met arbocatalogus-vo

	Martin	Jacobs,	lid	van	het	college	van	bestuur	van	het	Com-
manderij	College,	ziet	het	tevreden	aan.	Hij	heeft	werk	gemaakt	
van	veiligheid	op	zijn	school,	in	alle	facetten.	Zijn	aanpak	is	zo	
succesvol	dat	zijn	school	wordt	genoemd	als	schoolvoorbeeld	
in	de	Arbocatalogus-VO.	Hierin	staan	de	normen	waaraan	het	
voortgezet	onderwijs	moet	voldoen	op	het	gebied	van	arbeids-
omstandigheden.	Deze	normen	zijn	opgesteld	met	de	sociale	
partners,	de	vertegenwoordigers	van	werkgevers	en	werkne-
mers	uit	de	sector.	
Werkgevers	moeten	zorgen	voor	een	veilige	werk-	en	leerom-
geving.	De	inspanningen	van	het	Commanderij	College	zijn	
al	eens	beloond	met	een	prijs	voor	het	‘Beste	Schoolvoorbeeld’.	
Jacobs	heeft	daar	wel	een	verklaring	voor.	‘Wij	zijn	een	van	de	
eerste	scholen	die	een	externe	deskundige	heeft	aangetrokken	
voor	de	naleving	van	de	Arbowet.	Dat	is	een	nieuwe	werkwijze	
in	het	onderwijs,	die	veel	voordelen	heeft.’
Deze	externe	arbocoördinator	binnen	de	school	is	Johan	Bek-
kers.	Hij	kent	de	arbowetten,	checkt	continu	of	de	school	daar-

aan	voldoet,	verzorgt	de	Risico	Inventarisatie	&	Evaluatie	
(RI&E)	en	stelde	in	samenwerking	met	directie	en	bestuur	het	
Algemeen	Schoolveiligheidsplan	op.	Bekkers	maakt	daarbij	
graag	gebruik	van	de	digitale	Arbocatalogus-VO.	
’Dat	is	erg	praktisch’,	zegt	hij.	‘Vroeger	was	de	Arbowet	één	grote	
brij	van	regels,	waarbij	sommige	artikelen	elkaar	ook	nog	eens	
tegenspraken.	Nu	is	er	een	overzichtelijke	website	waar	alle	
voorschriften	voor	het	vo	makkelijk	zijn	te	vinden.	Echt	een	
verbetering.’

Praktijklokalen
In	de	afgelopen	jaren	heeft	Bekkers	met	de	arbowetten	in	de	
hand	alle	lokalen	op	het	Commanderij	College	doorgelicht	en	
verbeterd.	Met	name	de	aanpak	van	de	praktijklokalen	op	de	
vmbo-locatie	wordt	op	de	site	van	Arbocatalogus-VO	geroemd.	
Daar	zijn	alle	machines	waar	leerlingen	mee	werken,	voorzien	
van	een	veiligheidsinstructie.	Heel	duidelijk	wordt	per	machine	
op	een	kaart	aangegeven	hoe	de	leerlingen	ermee	om	moeten	

Martin Jacobs (links) en Johan Bekkers in het praktijklokaal voor metaalbewerken, 
waar de machines zijn voorzien van duidelijke instructiekaarten. 
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arbo-vo 
tekst: Lucy beker

beeLd: romy van der sande

gaan	en	welke	veiligheidsmiddelen	erbij	nodig	zijn.	‘De	leraren	
letten	erop	dat	er	ook	echt	zo	wordt	gewerkt’,	zegt	Jacobs.	En	
derdeklasser	Mark	bevestigt	dat:	‘Als	je	bijvoorbeeld	die	veilig-
heidsbril	vergeet,	dan	krijg	je	een	waarschuwing	en	als	je	hem	
dan	nog	niet	opzet,	mag	je	niet	verder	werken’.	
Ook	voor	de	handgereedschappen	heeft	Bekkers	een	plan	van	
aanpak	opgesteld:	‘Die	moeten	allemaal	regelmatig	gecontro-
leerd	worden,	van	strijkbout	tot	boormachine’.	Verder	heeft	hij,	
zowel	op	de	vmbo-	als	op	de	havo-vwo-locatie,	een	registratie	
gemaakt	van	alle	gevaarlijke	stoffen	die	voor	de	scheikundeles	
aanwezig	zijn	en	alles	op	de	juiste	wijze	geëtiketteerd.
Jacobs	vindt	het	prettig	dat	Bekkers	al	deze	zaken	tegenwoordig	
regelt.	‘Vroeger	belegden	we	de	arbozaken	bij	een	docent,	maar	
die	had	er	vaak	te	weinig	tijd	voor	of	hij	verliet	de	organisatie	
en	daarmee	waren	we	die	kennis	dan	ook	weer	kwijt.	Nu	is	er	
meer	continuïteit.	Ook	is	de	werkrelatie	beter.	De	arbodeskun-
dige	trekt	mij	eerder	aan	mijn	jasje	als	hij	ziet	dat	er	iets	moet	
gebeuren.’
Jacobs	is	trots	op	de	resultaten.	‘Onze	school	is	veilig	en	het	per-
soneel	en	de	ouders	weten	dat.	Natuurlijk	kost	het	geld	om	een	
externe	coördinator	aan	te	stellen,	maar	er	wordt	ook	efficiënter	
gewerkt.	Dit	wordt	betaald	uit	het	arbobudget.’	

Loverboys
Een	ander	schoolvoorbeeld	in	de	Arbocatalogus-VO	is	het	open-
bare	Johan	de	Witt	College	in	Den	Haag.	Hier	is	veel	aandacht	
besteed	aan	veiligheid	rondom	het	gebouw,	in	samenwerking	
met	de	politie	Haaglanden.	‘Dat	was	hier	nodig’,	zegt	Niek	Wol-
ve,	die	is	aangesteld	als	coördinator	veiligheid	binnen	het	Jo-
han	de	Witt	College.	‘We	hebben	drie	locaties	in	de	binnenstad,	

waarvan	er	twee	geen	eigen	plein	hebben.	De	leerlingen	lopen	
dus	direct	de	wijk	in,	en	daar	hingen	loverboys	en	drugsdealers	
rond.	Daar	moest	wat	aan	gedaan	worden’.	
De	contacten	met	de	politie	zijn	aangehaald	en	er	kwam	een	
schoolwijkagent.	Er	zijn	camera’s	geïnstalleerd	bij	de	scholen	
en	er	werden	twee	beveiligers	aangesteld	die	dagelijks	in	de	
scholen	aanwezig	zijn,	keurig	in	het	pak.	‘Rondom	de	school	
spreken	ze	verdachte	types	direct	aan	of	ze	doen	meldingen	aan	
de	politie.	Daarnaast	bouwen	ze	een	vertrouwensband	op	met	
de	leerlingen.	Ook	de	leraren	zijn	blij	met	hun	aanwezigheid.	
Je	ziet	de	docenten	nu	meer	buiten	staan	en	dat	heeft	ook	weer	
een	preventieve	uitstraling.	Ten	slotte	hebben	we	de	inciden-
tenregistratie	verbeterd.’	
Die	integrale	aanpak	werpt	zijn	vruchten	af.	‘We	hebben	de	
laatste	twee	jaar	geen	meldingen	meer	gehad	van	loverboys.	
Die	mijden	onze	straten	nu,	net	als	de	dealers.	En	dat	is	voor	
ouders	belangrijk’.	De	resultaten	zijn	terug	te	zien	in	het	aantal	
aanmeldingen	voor	de	school.	Dat	stijgt	weer.	<

Arbocatalogus-VO:  
niet vrijblijvend

Per	1	januari	2011	zijn	de	meeste	arbobeleidsregels	
vervangen	door	normen	in	een	arbocatalogus.	Het	
voortgezet	onderwijs	is	een	van	de	eerste	sectoren	die	
een	goedgekeurde	arbocatalogus	heeft.	Hierin	staan	
de	afspraken	over	minimumeisen	en	wensen	ten	
aanzien	van	arbeidsrisico’s.	De	Arbocatalogus-VO	biedt	
daarmee	duidelijke	aanknopingspunten	om	een	veilig	
en	gezond	werk-	en	leerklimaat	te	creëren.	
De	naleving	van	de	normen	uit	deze	lijst	is	niet	vrijblij-
vend.	De	Arbeidsinspectie	gebruikt	de	arbocatalogus	
als	uitgangspunt	bij	haar	inspecties.
De	arbocatalogus	staat	op	internet	en	omvat	–	naast		
de	normen	–	ook	veel	handreikingen	om	aan	die		
normen	te	voldoen.	Ook	staan	er	meer	dan	vijftig		
voorbeelden	van	scholen	die	op	een	goede	manier		
met	de	arbonormen	aan	de	slag	zijn	gegaan.		
Kijk	op	www.arbocatalogus-vo.nl.

‘ Loverboys en dealers  
mijden onze straten nu’

Mark Centen (15) demonstreert hoe het moet: net als op de 
sticker, met veiligheidsbril en gehoorbescherming.
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tekst: petra meIjerhof
beeLd: anouck boogaard

basisscholen in  
verschillende werelden
eenderde van de basisschoolleerlingen zit op een zogenoemde ‘witte’ of een ‘zwarte’ 
school. het uitwisselingsproject ‘welkom in mijn wijk’ brengt leerlingen van deze 
verschillende scholen met elkaar in contact. het brengt kinderen samen die weliswaar in 
hetzelfde land, maar toch in verschillende werelden opgroeien.

‘Wanneer	je	als	Amira	of	Samir	in	stadsdeel	Bos	en	Lommer	
wordt	geboren	en	je	gaat	eerst	naar	de	buurtschool	en	vervol-
gens	naar	een	vmbo-school	ergens	in	Amsterdam-West,	dan	
is	de	kans	op	contact	met	autochtone	Nederlanders	erg	klein.	
Behalve	dan	het	contact	met	de	leerkracht,	de	politieagent	of	
de	dokter.	Dat	kweekt	wantrouwen	en	onbegrip.’	Anita	van	der	
Stap,	coördinator	van	het	project	Welkom	in	mijn	Wijk	vertelt.		

‘Omgekeerd	geldt	hetzelfde:	Julia	of	Lodewijk	uit	Amsterdam-
Zuid	horen	en	lezen	enkel	over	hun	Marokkaanse	stadsgenoten,	
en	meestal	in	negatieve	zin,	maar	doen	zelf	geen	ervaring	met	
hen	op.	Dit	project	is	een	kans	voor	basisscholen	om	een	impuls	
te	geven	aan	de	ontwikkeling	van	sociale	competenties	en	met	
name	multiculturele	competenties	van	leerlingen.’

Amsterdam-Monnickendam
De	Amsterdamse	katholieke	basisschool	De	Waaier	en	openba-
re	basisschool	de	Gouwzee	uit	Monnickendam	deden	onlangs	
mee	aan	het	uitwisselingsproject.	Basisschool	de	Gouwzee	is	
een	witte	school,	De	Waaier	een	zwarte	school.	Volgend	jaar	
gaat	het	grootste	deel	van	groep	8	van	De	Gouwzee	naar	een	
Amsterdamse	middelbare	school.	

Leerkracht	Willemijn	van	den	Berg	van	de	school	in	Monnic-
kendam	vertelt	dat	ze	het	belangrijk	vindt	dat	de	leerlingen	van	
haar	groep	nu	alvast	kennis	maken	met	Amsterdamse	kinde-
ren.	‘Autochtone	en	allochtone	leerlingen	ontmoeten	elkaar	te	
weinig	in	hun	eigen	wijk	en	in	hun	eigen	klas.	Maar	volgend	
jaar	zitten	ze	wel	bij	elkaar	in	de	klas	in	Amsterdam,	en	om	ze	
daarop	voor	te	bereiden	doen	wij	mee	aan	dit	project.	De	stap	
naar	een	middelbare	school	is	al	spannend	genoeg.	Wij	hopen	
de	kinderen	hiermee	nog	wat	beter	voor	te	bereiden.	We	laten	
ze	zien	dat	kinderen	van	een	andere	afkomst	toch	op	veel	ge-
bieden	hetzelfde	zijn.’

De	leerlingen	van	De	Gouwzee	en	De	Waaier	verkennen	niet	
alleen	elkaars	school	(waarbij	vooral	het	grote	hek	rond	de	
school	in	Amsterdam	opviel),	ze	verkennen	ook	elkaars	wijk.	

Een	speurtocht	leidt	de	leerlingen	in	de	Indische	Buurt	langs	
de	Turkse	bakker	en	in	Monnickendam	langs	de	palingrokerij.	
Tot	groot	plezier	van	de	leerlingen	uit	Monnickendam	zien	ze	

in	Amsterdam	een	heuse	zwerver.	‘Die	hebben	wij	niet	in	Mon-
nickendam’,	fluistert	een	leerling.	‘Dat	dacht	ik	wel’,	antwoordt	
een	Amsterdamse	leerling	trots,	‘ze	horen	hier.’	

Spannend
Ans	Liesdek-Scholtens,	leerkracht	aan	de	Amsterdamse	basis-
school,	is	een	beetje	verbaasd	te	zien	hoe	goed	het	gaat.	‘Wij	
vonden	het	al	erg	leuk	om	in	Monnickendam	op	bezoek	te	gaan	
en	het	klikt	geweldig	onderling.	De	kinderen	zijn	bij	de	tweede	
ontmoeting	al	samen	aan	het	werk	en	daarna	gezellig	aan	het	
eten	alsof	ze	elkaar	al	jaren	kennen.	Ik	denk	dat	het	komt	omdat	
het	project	compact	is	en	de	leerlingen	erg	betrokken	blijven	
met	elkaar.	Ze	zijn	twee	weken	echt	intensief	met	elkaar	bezig.’

De	leerlingen	uit	Monnickendam	vonden	het	spannend	om	
naar	Amsterdam	te	gaan.	Enkele	meiden	vertellen	dat	ze	een	
beetje	bang	waren	dat	ze	zouden	worden	uitgescholden	door	
de	Amsterdammers.	En	een	vader	had	zijn	zoon	gewaarschuwd	
om	maar	goed	op	zijn	spullen	te	passen.	De	leerlingen	uit	Am-
sterdam	zagen	vooral	naar	de	uitwisseling	uit.	‘Ik	heb	niet	ge-
merkt	dat	ze	ertegenop	zagen’,	aldus	Liesdek.	

Politiek
De	uitwisseling	roept	bij	de	kinderen	ook	vragen	op.	De	tweede	
dag	van	de	uitwisseling	spreken	de	leerlingen	onder	meer	over	
politiek.	Veel	ouders	in	Monnickendam	stemmen	op	de	PVV.	
Daar	wordt	verontwaardigd	op	gereageerd	door	leerlingen	uit	
Amsterdam.	‘Maar	waarom	dan?’	Eigenlijk	weten	de	kinderen	
niet	precies	waarom	hun	ouders	voor	de	PVV	kiezen.	Een	kind	

‘Uitwisselingsproject voor 
scholen in verschillende wijken’ 
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‘Ze ervaren dat ze op veel  
gebieden hetzelfde zijn’ 

Het project

Het	project	‘Welkom	in	mijn	wijk’	houdt	in	dat	kinde-
ren	van	twee	verschillende	basisscholen	een	uitwis-
seling	met	elkaar	aangaan.	De	deelnemende	scholen	
krijgen	een	raamprogramma	aangeboden,	maar	er	is	
ruimte	voor	eigen	inbreng.	
In	een	eerste	uitwisselingsronde	maken	ze	kennis	
met	elkaar	via	het	beschermde	gedeelte	van	een	
internetsite	.	Dat	gebeurt	onder	begeleiding	van	de	
eigen	leerkrachten.	Daarna	ontmoeten	de	leerlingen	
elkaar	in	levende	lijve	en	nemen	elkaar	mee	hun	wijk	
in.	Leerlingen	werken	in	kleine	groepjes	met	een	paar	
kinderen	van	beide	scholen.	Tijdens	een	speurtocht	en	
in	de	klas	ondernemen	ze	gezamenlijk	allerlei	activi-
teiten	rond	het	thema	‘de	wijk’.	Onderweg	leren	kinde-
ren	elkaar	én	elkaars	wijk	kennen.	Bij	deze	ontmoeting	
worden	de	leerkrachten	ondersteund	door	een	team	
van	begeleiders	van	‘Welkom	in	mijn	Wijk’.
Het	programma	werkt	vanuit	sociaal-psychologische	
inzichten	over	coöperatief	leren.	In	de	opdrachten	
hebben	alle	leerlingen	een	gedeelte	van	een	‘puzzel’	in	
handen.	Ze	hebben	elkaar	nodig	om	de	taak	goed	uit	te	
kunnen	voeren.

sluit	het	gesprek	af	met:	‘Ik	zal	mijn	vader	vertellen	dat	echt	
niet	alle	Marokkanen	stelen	en	dat	jullie	gewoon	heel	aardig	
zijn.	En	mijn	telefoon	heb	ik	ook	nog!’	Daar	wordt	gelukkig	om	
gelachen.	

Leerkracht	Liesdek	constateert	een	verschil	in	taalgebruik	
tussen	de	leerlingen.	‘Voor	veel	leerlingen	van	onze	Amster-
damse	school	is	Nederlands	de	tweede	taal,	thuis	wordt	lang	
niet	overal	Nederlands	gesproken.	Dat	merk	je.	Het	verschil	in	
taalgebruik	is	gewoon	erg	groot.	De	kinderen	uit	Monnicken-
dam	praten	zo	netjes!	Eigenlijk	kunnen	mijn	leerlingen	hun	
taallessen	niet	missen,	maar	dit	project	is	ook	nodig.	Ze	leren	nu		
dat	samenwerken	met	kinderen	met	een	andere	achtergrond	
nuttig	en	leuk	kan	zijn.	Dit	is	meer	dan	ervaren	dat	ze	op	veel	
gebieden	ook	hetzelfde	zijn.	Al	was	het	alleen	maar	dat	ze	nu	
weten	wat	een	palingrokerij	is,	bijvoorbeeld.’

Voor	de	beide	klassen	weer	hun	eigen	weg	gaan,	worden	er	
Hyves-adressen	uitgewisseld.	En	telefoonnummers.	Aan	de	
leerkracht	wordt	gevraagd	of	ze	naar	elkaars	musical	mogen	
komen	kijken	en	of	ze	dit	nog	eens	kunnen	doen.	‘Wij	komen	
graag	jullie	kant	op.’	 <



0800-5010 
openbaar (toets 4)
onderwijs (toets 1)

Ouders en MR-leden in het 
openbaar onderwijs kunnen voor 
informatie en advies gratis terecht 
bij de Vereniging Openbaar 
Onderwijs. De telefonische infolijn 
0800-5010 is iedere schooldag 
geopend, tussen tien en drie 
uur. Bel 0800-5010, kies 1 voor 
onderwijs en 4 voor openbaar, of 
stel uw vraag op www.voo.nl/5010.
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Medische verklaring geweigerd
De directeur vraagt een verklaring van mijn huisarts over de ziekte van 
mijn zoon, omdat dit nodig is voor de leerplicht. Mijn zoon is namelijk 
geregeld afwezig door zijn ziekte. De huisarts heeft geweigerd om 
een verklaring te geven en hij zegt dat hij dat niet mag. Krijg ik nu 
problemen met de leerplicht?
Nee.	Als	uw	zoon	door	ziekte	schoolverzuim	heeft,	meldt	u	dat	bij	de	school.	
Mocht	de	school	twijfelen	of	de	ziekmelding	terecht	is,	dan	moet	de	schoolarts	
worden	ingeschakeld.	De	schoolarts	zal	u	vervolgens	uitnodigen	voor	een	ge-
sprek	of	hij	of	zij	zal	zelf	contact	opnemen	met	de	huisarts	om	zich	een	oordeel	
te	vormen	of	het	schoolverzuim	wel	of	niet	geoorloofd	is.	Alleen	dit	laatste	geeft	
de	schoolarts	door	aan	de	directeur.	De	directeur	mag	geen	medische	gegevens	
inzien	of	in	het	dossier	opnemen.

Remedial teaching voor eigen rekening
Voor mijn dochtertje heb ik zelf remedial teaching geregeld, omdat 
de school dit niet aan haar kan aanbieden. De kosten hiervan komen 
dus ook voor mijn rekening. Nu heb ik begrepen dat de school verant-
woordelijk is voor extra ondersteuning. Kan ik de school aansprakelijk 
stellen voor de kosten die ik maak voor de remedial teaching?
Ja.	U	kunt	de	school	altijd	aansprakelijk	stellen,	maar	de	kans	dat	de	school	u	de	
kosten	terugbetaalt,	is	zeer	gering.	In	artikel	8,	lid	4	van	de	Wet	op	het	Primair	
Onderwijs	staat	dat	‘ten	aanzien	van	de	leerlingen	die	extra	zorg	behoeven,	
het	onderwijs	is	gericht	op	individuele	begeleiding	die	is	afgestemd	op	de	be-
hoeften	van	de	leerling’.	Dit	is	een	zogeheten	inspanningsverplichting	en	geen	
resultaatsverplichting.	De	school	dient	beleid	te	hebben	ontwikkeld	op	basis	
van	bovenstaand	wetsartikel.	Als	volgens	dat	beleid	uw	dochter	in	aanmer-
king	komt	voor	remedial	teaching,	hoort	de	school	die	te	bieden.	Wanneer	u	
vooraf	met	de	school	schriftelijk	bent	overeengekomen	dat	u	de	begeleiding	
regelt	en	de	school	deze	betaalt,	dan	is	de	school	daaraan	gehouden.	Wanneer	
u	op	eigen	initiatief	zonder	overeenkomst	met	de	school	de	begeleiding	hebt	
geregeld,	kunt	u	in	redelijkheid	niet	verwachten	dat	de	school	achteraf	de	
rekening	betaalt.	U	kunt	wel	bezwaar	aantekenen	tegen	het	besluit	van	de	
school	om	geen	remedial	teaching	aan	te	bieden	als	de	school	het	met	u	eens	
is	dat	het	wel	zou	moeten.

telefoon 0800-5010 
www voo.nl/5010
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Wel of geen NIO-toets
Onze zoon zit in groep 8 en gaat binnenkort naar het voortgezet 
onderwijs. In groep 4 is vastgesteld dat hij hoogbegaafd is. Wij heb-
ben inmiddels contact gehad met het stedelijk gymnasium en dat 
wil hem aannemen. Ook de basisschool zegt dat hij dat makkelijk 
moet kunnen. De school wil echter bij onze zoon dezelfde NIO–toets 
(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afnemen als 
bij alle andere leerlingen van groep 8. Wij hebben liever dat hij nog 
een keer uitgebreid wordt getest op zijn intelligentie, dan dat hij 
klassikaal de NIO-toets moet doen. Zijn wij verplicht om hem de NIO-
toets te laten doen?
Ja.	Als	de	NIO-toets	een	onderdeel	is	van	het	onderwijsprogramma,	dan	kan	de	
school	uw	zoon	verplichten	eraan	deel	te	nemen.	Maar	de	vraag	is	niet	zozeer	
of	u	als	ouder	het	recht	heeft	om	uw	zoon	niet	mee	te	laten	doen,	het	is	beter	
om	met	de	basisschool	te	overleggen	over	het	nut	van	het	afnemen	van	de	
NIO-toets.	De	school	voor	voortgezet	onderwijs	heeft	al	laten	weten	dat	uw	
zoon	welkom	is	en	u	bent	van	plan	om	uw	zoon	nog	een	keer	uitgebreid	te	laten	
testen.	Wellicht	zijn	dit	genoeg	argumenten	voor	de	basisschool	om	geen	NIO-
toets	bij	hem	af	te	nemen.

Functioneren leerkracht  
op agenda van MR
De ouders in de MR hebben de neiging om het functioneren van perso-
neelsleden te bespreken tijdens de vergaderingen. Hoe kan ik daar, als 
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, mee om gaan?
U	mag	als	vertegenwoordiger	van	het	bevoegd	gezag	ervan	uitgaan	dat	de	MR	
onderwerpen	bespreekt	die	gerelateerd	zijn	aan	het	beleid	van	de	school.	De	MR	
is	tenslotte	een	beleidsorgaan	en	hoort	niet	te	spreken	over	het	functioneren	van	
individuele	leerkrachten.	Wel	kan	de	MR	besluiten	om	signalen	die	zij	ontvangt,	ook	
over	het	functioneren	van	een	individuele	leerkracht,	aan	u	door	te	geven	met	het	
verzoek	daar	actie	op	te	ondernemen.	U	kunt,	desgevraagd,	ingaan	op	de	mogelijk-
heden	die	er	zijn	om	in	het	algemeen	de	kwaliteit	van	leerkrachten	te	verbeteren.	
Deze	liggen	vast	in	het	personeelsbeleid	en	de	instrumenten	die	daarbij	worden	
ingezet	zijn	mede	vastgesteld	op	basis	van	de	instemmingsbevoegdheid	van	de	
personeelsgeleding	van	de	(G)MR.	

Particulier onderwijs
Mijn zoon zit dit schooljaar op een 
particuliere onderwijsinstelling. Wij 
bekostigen dit als ouders zelf. Kunnen 
wij het geld dat de overheid uitspaart 
omdat onze zoon niet aan het bekos-
tigd onderwijs deelneemt, terugkrij-
gen van de overheid?
Nee.	De	overheid	gaat	ervan	uit	dat	het	
bekostigde	onderwijs	volstaat	voor	alle	
leerlingen.	Dit	houdt	in	dat	de	consequen-
ties	van	uw	keuze	om	uw	zoon	naar	het	
particuliere	onderwijs	te	laten	gaan,	voor	
uw	rekening	zijn.

Afgeleid tijdens  
Cito-toets
De leerkracht van mijn zoon was ziek 
tijdens de afname van de Cito-toets. 
Daarom heeft de directeur toezicht ge-
houden. Maar de directeur was de hele 
tijd bezig met zijn laptop, telefoon en 
andere zaken, zodat mijn zoon erg was 
afgeleid. Als nu de Cito-uitslag lager 
uitvalt dan het schooladvies, mag hij 
dan de toets overdoen?
Nee,	de	Cito-toets	wordt	niet	overgedaan.	
Wel	kunt	u	de	directeur	duidelijk	maken	
dat	uw	zoon	zijn	gedrag	tijdens	de	afna-
me	van	de	toets	als	storend	heeft	ervaren.	
Mocht	de	uitslag	lager	uitvallen	dan	het	
schooladvies,	dan	kunt	u	aan	de	directeur	
vragen	om	bij	de	school	voor	voortgezet	on-
derwijs,	waar	u	uw	zoon	aanmeldt,	toe	te	
lichten	dat	de	omstandigheden	waaronder	
de	toets	werd	afgenomen,	niet	helemaal	
in	orde	waren.

Leden medezeggenschapsraad onbekend
Ik wil graag weten wie er in de MR van de school van mijn zoon zitten. Ik heb dit aan de locatieleider en diverse 
personeelsleden gevraagd, maar zij konden mij geen antwoord geven. In de schoolgids of op de website van de 
school vind ik de informatie ook niet. Is het niet gebruikelijk of zelfs wettelijk verplicht om de namen van de MR-
leden ergens te publiceren?
Ja.	Het	is	inderdaad	gebruikelijk	om	de	samenstelling	van	de	(G)MR	te	publiceren	op	bijvoorbeeld	de	website	van	de	school	of	in	
de	schoolgids.	Dit	is	zo	vanzelfsprekend	dat	hier	zelfs	geen	wettelijke	voorschriften	voor	zijn.	Wel	is	vastgelegd	dat	de	MR	aan	het	
bevoegd	gezag	laat	weten	wie	er	zitting	hebben	in	de	raad.	Het	bevoegd	gezag	dient	dit	vervolgens	op	een	voor	ieder	toegankelijke	
plek	te	publiceren	en	faciliteiten	te	verlenen	aan	de	MR,	zoals	een	eigen	e-mailadres	en	een	plek	om	de	agenda	en	de	notulen	te	
publiceren.	Personeelsleden,	ouders	en	leerlingen	moeten	zich	dus	op	de	hoogte	kunnen	stellen	van	wie	hun	vertegenwoordiger	
is	in	de	medezeggenschapsraad,	hoe	zij	kunnen	worden	benaderd	en	waar	zij	zich	mee	bezig	houden.



Marja	van	Bijsterveldt			

De	minister	van	onderwijs	in	gesprek	
met	School!	Magazine.	Over	passend	
onderwijs	en	de	bezuinigingen	daarop,	
het	actieplan	Beter	Presteren,	en	haar	
visie	op	algemene	toegankelijkheid.	

Passend	onderwijs

De	bezuinigingen	op	passend	onderwijs	zijn	bij	het	ter	
perse	gaan	van	dit	nummer	net	bekend	gemaakt.	Over	
de	consequenties	daarvan	voor	het	speciaal	én	regulier	
onderwijs	leest	u	in	het	volgende	nummer.

Bert-Jan	Kollmer

De	nieuwe	directeur	van	de	Vereniging	Openbaar	
Onderwijs	is	Bert-Jan	Kollmer.	Hij	volgt	Rob	Limper	op.	
Kollmer	heeft	een	ruime	staat	van	dienst	in	het	onderwijs.	
Waar	wil	hij	met	de	VOO	naar	toe?

Het	puberbrein

Het	puberbrein	is	actueel.	De	boeken	hierover	stapelen		
zich	op.	‘Het	puberende	brein’	van	professor	Eveline	Crone		
is	een	bestseller.	Wat	kan	het	voortgezet	onderwijs	met		
deze	kennis?

Volgende keer in School! Magazine 
Het	volgende	nummer	van	SCHOOL!	Magazine	verschijnt	op	23	maart	2011.

 kort nIeuws

Actieweek ‘Dit gaat 
goed op school!’
Van 21 tot en met 25 maart 2011 organiseert 
5010 de actieweek ‘Dit gaat goed op school!’. 
In deze week staan de positieve ervaringen 
van ouders met de school van hun kind cen-
traal. De praktijkverhalen van ouders wor-
den gebundeld en aangeboden aan de minis-
ter van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit	initiatief	van	5010,	de	landelijke	infor-
matie-	en	adviesdienst	voor	ouders	over	on-
derwijs,	sluit	aan	bij	de	ambitie	van	het	mi-
nisterie	om	te	laten	onderzoeken	‘wat	werkt’	
in		het	onderwijs.	Met	de	actieweek	wil	5010	
laten	zien	hoe	inventief	scholen,	samen	met	
ouders,	zijn	om	problemen	aan	te	pakken	en	
op	te	lossen.		
Voor	het	openbaar	onderwijs	beantwoordt	
de	 Vereniging	 Openbaar	 Onderwijs	 alle	
vragen	van	ouders,	via	het	telefoonnummer	
0800-5010,	kies	1	voor	onderwijs	en	4	voor	
openbaar.	U	kunt	gratis	bellen,	elke	school-
dag	tussen	10.00	en	15.00	uur.

Tweetalig onderwijs blijkt een succes
Tweetalig onderwijs werkt. Dat blijkt uit onderzoek op de havo- en vwo-afdelingen 
van scholen die deze onderwijsvernieuwing hebben doorgevoerd. Op die scholen 
krijgen de leerlingen de helft van alle lessen in het Engels aangeboden. 
De	havo-	en	vwo-leerlingen	in	het	tweetalig	onderwijs	(tto)	blijken	aanzienlijk	hoger	
te	scoren	in	het	vak	Engels,	terwijl	hun	prestaties	in	de	andere	vakken	niet	afwijken	
van	het	landelijk	gemiddelde.	Negatieve	effecten	van	tto	zijn	niet	gevonden.	Een	
team	onderzoekers	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen	heeft	onderzocht	wat	hier	
de	reden	van	is.	
Zij	concluderen	dat	er	verschillen	zijn	in	taalverwerving	tussen	tto-leerlingen	en	
leerlingen	in	het	reguliere	onderwijs.	Daardoor	behalen	de	tto-leerlingen	niet	al-
leen	een	hoger	taalvaardigheidsniveau,	maar	hun	taalgebruik	in	het	Engels	is	ook	
authentieker	dan	dat	van	leeftijdgenoten	in	het	regulier	onderwijs.	Hun	Engels	
klinkt	natuurlijker.	De	tto-leerlingen	blijken	al	in	de	derde	klas	significant	hoger	
te	scoren	op	Engelse	toetsen	dan	leeftijdgenoten	op	‘gewone’	scholen,	en	ook	hun	
eindexamenresultaten	voor	Engels	zijn	beter.
Het	concept	van	het	tweetalig	onderwijs	is	begin	jarig	negentig	ontwikkeld	door	een	
aantal	vo-scholen.	Ze	kregen	daarbij	steun	van	het	Ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	
en	Wetenschap	én	van	het	Europees	Platform.	Medio	2010	waren	er	151	tto-afdelingen	
verdeeld	over	121	scholen.	Tot	voor	kort	waren	dat	allemaal	havo-	en	vwo-afdelingen.	
Onlangs	zijn	ook	de	eerste	tweetalige	vmbo-afdelingen	van	start	gegaan,	en	er	zijn	er	
meer	in	voorbereiding.	In	nummer	2	van	magazine	School!	stond	al	een	artikel	over	
een	van	de	eerste	scholen	die	met	tweetalig	vmbo	is	begonnen.	Het	Anna	van	Rijn	
College	in	Nieuwegein:	‘Onze	leerlingen	zeggen	zelf:	wij	hebben	het	ook	nodig’.	Het	
volledige	onderzoeksrapport	is	te	vinden	op	www.tweetaligonderwijs.nl.
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tekst: mr. LIes boogerman

beeLd: sIerag

volgens een uitspraak van de commissie gelijke behandeling heeft een school voor voortgezet 
onderwijs verboden onderscheid gemaakt op grond van een handicap of chronische ziekte. 
het ging om een school die een leerling met pdd-nos heeft verwijderd vanwege storend 
gedrag. volgens de commissie gelijke behandeling had de school al bij de inschrijving beter 
moeten onderzoeken welke zorg en begeleiding dit meisje precies nodig had.

Meer informatie

Bel met mr. Lies Boogerman of een van de andere 
onderwijsjuristen van VOS/ABB Onderwijsjuristen 
 en –advocaten, tel. 0348-405206.

De	ouders	van	deze	leerling	met	PDD-NOS	hebben	de	zaak	voor	
de	Commissie	Gelijke	Behandeling	gebracht.	Ze	vonden	dat	de	
school,	waar	hun	dochter	in	de	brugklas	was	begonnen,	onvol-
doende	doeltreffende	aanpassingen	had	gedaan	en	daardoor	
een	(verboden)	onderscheid	op	grond	van	handicap	of	ziekte	
heeft	gemaakt.	De	ouders	beroepen	zich	op	het	feit	dat	de	di-
recteur	bij	de	inschrijving	van	hun	dochter	de	toezegging	heeft	
gedaan	dat	de	school	de	benodigde	zorg	zou	bieden	omdat	de	
school	ruime	ervaring	heeft	met	de	begeleiding	van	leerlingen	
met	PDD-NOS.	In	die	begeleiding	bleken	de	ouders	behoorlijk	
teleurgesteld.

Weliswaar	zijn	halverwege	het	schooljaar	in	samenspraak	met	
de	ouders,	de	hulpverlener	van	de	GGZ	en	het	zorgadviesteam	
van	de	school,	een	aantal	extra	maatregelen	genomen	voor	
het	geval	de	leerling	storend	gedrag	zou	vertonen.	Ook	zijn	de	
docenten	nogmaals	geïnformeerd	over	de	gedragsproblema-
tiek	van	de	leerling.	Deze	maatregelen	konden	echter	niet	ver-
hinderen	dat	de	leerling	betrokken	is	geweest	bij	een	aantal	
incidenten.	

In	maart	2010	is	de	leerling	verwijderd	omdat	de	school	vond	
dat	er	vanwege	het	storende	gedrag	sprake	was	van	een	onvei-
lige	leeromgeving	voor	de	andere	leerlingen	en	docenten.	De	
school	had	bovendien	twijfels	of	het	storende	gedrag	wel	(vol-
ledig)	werd	veroorzaakt	door	de	handicap/chronische	ziekte.	Er	
was	in	ieder	geval	sprake	van	niet	te	tolereren	gedrag.

De	Commissie	overweegt	dat	scholen	niet	bij	voorbaat	reke-
ning	hoeven	te	houden	met	alle	mogelijke	beperkingen	die	

het	gevolg	zijn	van	handicaps	en	chronische	ziekten	bij	leer-
lingen.	Wel	hebben	zij	een	onderzoeksplicht	als	zij	door	de	
ouders	worden	geconfronteerd	met	het	verzoek	om	een	doel-
treffende	aanpassing.	Er	moet	dan	worden	onderzocht	of	de	
school	inderdaad	de	juiste	begeleiding	kan	bieden.	Volgens	
de	Commissie	heeft	de	school	in	dit	geval	niet	voldaan	aan	
die	onderzoeksplicht.	

In	een	reactie	op	de	uitspraak	heeft	de	school	inmiddels	er-
kend	dat	ze	de	ontwikkelingsstoornis	PDD-NOS	te	veel	als	een	
containerbegrip	heeft	beschouwd.	De	school	gaat,	naar	aanlei-
ding	van	het	oordeel	van	de	Commissie,	een	protocol	opstellen	
waarin	nog	meer	aandacht	voor	individuele	begeleiding	en	op	
de	specifieke	situatie	van	de	leerling	toegesneden	zorg	centraal	
staat.	Desondanks	is	de	school	er	nog	steeds	van	overtuigd	dat	
in	dit	geval	voldoende	passende	begeleiding	is	geboden.	Deze	
leerling	was	volgens	de	school	vanwege	haar	gedrag	niet	te	
handhaven.	<

onderscheid op grond 
van handicap verboden



Christus, the way of life

Als het geloof in Christus niet in de 
genen zit, dan kun je maar beter naar de 
openbare school. 
Oud-directeur	Nico	Jongerius	van	de	Eben-
Haëzerschool	in	Groot-Ammers	reageert	
in	Trouw	op	een	artikel	over	niet-actief	
religieuze	ouders,	die	voor	een	christelijke	
school	kiezen	om	hun	kind	‘iets’	mee	te	geven	
over	normen	en	waarden.	De	gedachte	is	dat	
het	bijzonder	onderwijs	daar	meer	aandacht	
voor	heeft	dan	het	openbaar	onderwijs.	Maar	
Jongerius	zegt	dat	die	gedachte	niet	juist	is.	
‘Als	directeur	van	een	protestants-christelijke	
basisschool	voerde	ik	vele	intakegesprekken	
met	ouders	die	‘iets’	van	het	christelijk	geloof	
aan	hun	kinderen	wilden	meegeven.	Het	
argument	dat	de	christelijke	school	meer	
garant	zou	staan	voor	het	overbrengen	van	
normen	en	waarden,	bestreed	ik	altijd.	Dat	
is	bij	het	openbaar	onderwijs	in	even	goede	
handen.’	Ouders	moeten	volgens	hem	weten	
dat	een	pc-school	christelijke	uitgangspunten	
heeft:	‘It’s a way of life.’

Moslima speelt in palingsoap

De islamitische hoofddoek en het rooms-katholieke Volendam blijken geen 
gelukkige combinatie. 
Het	Don	Bosco	College	in	Volendam	verbiedt	een	islamitische	leerlinge	een	hoofddoek	
te	dragen.	De	school	zegt	dat	dat	niet	mag,	omdat	ook	petten	en	mutsen	verboden	
zijn.	Pas	later	noemt	de	school	ook	het	religieuze	aspect.	De	Commissie	Gelijke	
Behandeling	concludeert	op	basis	hiervan	dat	de	school	zich	schuldig	maakt	aan	
discriminatie	op	grond	van	religie.	Dat	is	volgens	artikel	1	van	de	Grondwet	ook	in		
het	‘Nederlandste	Nederland’	nog	steeds	bij	wet	verboden.	Maar	de	school	trekt	zich	
niets	aan	van	het	(niet-bindende)	oordeel	van	de	commissie	en	handhaaft	het	verbod.		
De	ouders	stappen	nu	naar	de	rechter.	Wordt	vervolgd.

Verslaafd aan je mobiel?  
Prima, dan leer je beter!

Als kinderen verslaafd zijn aan hun mobiel, kun je er maar beter op een 
positieve manier gebruik van maken! Dat moeten ze gedacht hebben bij 
Kennisnet, dat heeft onderzocht of kinderen beter kunnen leren als ze daar hun 
mobieltje bij gebruiken.
De	uitkomst	is	dat	de	mobiele	telefoon	als	lesmiddel	in	het	basisonderwijs	een	
belangrijke	bijdrage	kan	leveren	aan	betere	leerresultaten.	Kinderen	beleven	
plezier	aan	mobiel	leren	en	besteden	daarom	meer	(vrije)	tijd	aan	de	leerstof.	In	het	
experiment	‘Leren	met	je	mobiel’	kregen	75	kinderen	van	drie	groepen	5	van	twee	
openbare	basisscholen	in	Rotterdam	en	een	christelijke	basisschool	in	Ridderkerk	op	
verschillende	manieren	Engelse	woordjes	aangeleerd.	De	eerste	groep	kreeg	les	op	
school	met	behulp	van	een	lesbrief.	De	tweede	groep	leerde	op	school	én	met	behulp	
van	een	mobiel	met	multimediaal	lesmateriaal.	De	derde	groep	nam	de	mobiel	ook	
mee	naar	huis.	De	derde	groep	liet	de	beste	resultaten	zien.	Niet	alleen	de	leerlingen	
waren	enthousiast,	ook	leraren	en	ouders	reageerden	positief.

Dan verhuur je  
toch het kantoor…

Openbaar Basisonderwijs Midden-
Drenthe wil geld besparen door het eigen 
kantoorpand in Beilen verhuren. 
Bestuursvoorzitter	Arie	de	Bruijn	zegt	in	het	
Dagblad	van	het	Noorden	dat	hij	er	alles	aan	
wil	doen	om	het	financieel	tekort	van	de	
organisatie	terug	te	dringen.	‘Het	pand	is	te	
duur	en	te	groot.	Als	we	moeten	bezuinigen,	
dan	moeten	we	dat	op	elk	niveau	doen’,	
aldus	De	Bruijn.	Als	het	kantoorpand	kan	
worden	verhuurd,	levert	dat	jaarlijks	een	
kleine	14.000	euro	op.	Het	stafbureau	komt	
in	een	basisschool,	waar	ruimte	is	gekomen	
door	terugloop	van	het	leerlingenaantal.	
Andere	bezuinigingsmaatregelen	zijn	
een	vacaturestop	en	uitstel	van	diverse	
investeringen.	

Helm auf schützt!

Het wordt in zomers Zeeland lastig om Nederlandse van Duitse kinderen te 
onderscheiden. Ze dragen straks allemáál een fietshelm!
Duitsers	zijn	bang	dat	ze	vallen	met	de	fiets,	en	dus	dragen	ze	al	radfahrend	allemaal	
zo’n	kleurige	en	gestroomlijnde	plastic	helm.	In	Zeeland	–	de	zomerkolonie	van	het	
Roergebied	–	nemen	ze	deze	gründliche	voorzorgsmaatregel	over.	De	provincie	zorgt	
ervoor	dat	de	leerlingen	van	de	groepen	1	tot	en	met	4	van	alle	basisscholen	dit	jaar	
gratis	een	fietshelm	krijgen.	Vorig	jaar	kregen	basisschoolleerlingen	in	de	gemeenten	
Terneuzen,	Noord-Beveland	en	Vlissingen	al	een	helm.	Ouders,	scholen,	politie	en	
gemeenten	waren	daar	zo	enthousiast	over,	dat	het	project	‘Coole	kop,	helm	op!’	nu	
provinciebreed	wordt	uitgerold.	
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