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thema’s professioneel en kosteloos advies. 
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Haal meer uit jezelf 
met de opleidingen 
van Magistrum

Magistrum Leiderschapsontwikkeling

›  Oriëntatie op Leiderschap

›  Opleiding Leidinggeven I 

 (Middenmanager PO/VO/MBO)

›  Opleiding Leidinggeven II (Directeur PO)

›  Opleiding Directeur van Buiten (DVB)

›  Opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum

›  Master Educational Leadership (MEL)

 (voor PO, VO en MBO)

Meer informatie Download de brochure of bezoek 

een voorlichtingsbijeenkomst. 

Zie voor data: www.magistrum.nl 
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Kom naar een van de infolunches in uw regio.
Meld u aan op www.overblijven.nl/lunch 
of bel 030 - 244 48 99.

Binnen 90 minuten weet u alles 
over professionele vso, tso, nso bij u op school: 
 > opvang vanuit het kind
 > dagarrangementen
 > scholing
 > administratieve ondersteuning

Hebt u ons magazine gemist? Bel ons voor
een gratis exemplaar of bekijk het magazine op:

www.overblijven.nl

Is uw overblijf al geregeld
   voor volgend schooljaar?
Is uw



Magazine voor het openbaar onderwijs | 03

redactioneel 
beeld: Martine sprangers 

Lucy Beker
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker 
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.

De twee sleutelwoorden in dit nummer van School! zijn openbaar en excellent. Twee 
woorden die in ons onderwijs heel mooi samengaan. Dat hebben scholen in het hele 
land laten zien tijdens de actie School!Week in maart. 
Die allereerste School!Week is een groot succes geworden. Heel veel scholen en bestu-
ren zijn aangehaakt en zetten acties op touw om aan het publiek te laten zien waar 
openbaar onderwijs voor staat. De kernwaarden zijn op allerlei manieren over het 
voetlicht gebracht. Dat varieerde van een televisiespotje op Omroep Fryslân tot fees-
telijke personeelsdagen in theaters, met een keur aan workshops. Leerlingen maakten 
fi lmpjes, foto’s en werkstukken. Er zijn open dagen gehouden, debatten georganiseerd 
en ballonnen opgelaten. En overal, tot in de kleinste dorpen, hingen de posters met 
‘Ik ben welkom’. Alles om de aandacht te vestigen op het openbaar onderwijs. Op de 
pagina’s 11 tot en met 13 vindt u een impressie van al die activiteiten.

Al die inzet maakt wel duidelijk dat wij met zijn allen trots zijn op het openbaar on-
derwijs en dat is terecht. Want niet alleen bieden openbare scholen hun eigen unieke 
waarden, maar ook wordt in al die scholen gewerkt aan goed en nog beter, zelfs excel-
lent, onderwijs. Schoolbesturen willen het beste uit hun leraren halen en doen dat op 
verschillende manieren, vanuit de gedachte dat je met excellente leraren ook excel-
lent onderwijs kunt bieden. Hoe ze het aanpakken? Ook dat leest u in dit nummer.

Een voorbeeld is het grote gebruik van de Lerarenbeurs, die met ingang van deze 
week weer aangevraagd kan worden. Deze biedt álle leraren de kans om een Master 
in Educatie te halen. Dat is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling en hun 
carrièrekansen, maar vooral ook voor de school. Want door deze educatieve studie 
worden ze nog betere docenten, die op hun beurt hun collega’s zullen inspireren. 
Daarom willen veel schoolbesturen hun leraren graag faciliteren om de masterstudie 
te gaan doen. Dat kost geld, maar het levert ook wat op!
Maar ook een directeur die echt leiderschap toont, kan de beste talenten bij leraren 
naar boven halen. Dat is bijvoorbeeld te zien op obs De Takkenbosse in Numansdorp, 
die in dit nummer wordt geportretteerd als TOP-school: Talentvol Openbaar Prak-
tijkvoorbeeld. 

Het uiteindelijke doel is natuurlijk steeds om die leerlingen te laten excelleren. Zij 
kunnen vaak veel meer dan ze zelf denken. De kunst is het naar boven te halen. Dat 
maakt onderwijs zo mooi. <

Openbaar en excellent 
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Een goed rapport. Met dank aan de juf.  
En aan de architect.
Goede leerprestaties zijn op de eerste plaats te danken aan goed 
onderwijs. Maar ook de leeromgeving speelt een cruciale rol. 
Rothuizen ontwerpt en realiseert ‘frisse en passieve’ school
gebouwen die uitdagen, inspireren en verrijken. Die zorgen voor 
een gezond en energieneutraal leerklimaat. En die bovendien 
de eigenheid van de school en de mentali teit van hun gebruikers 
weerspiegelen. En dat alles door middel van een transparante 
projectaanpak, die maximale kwaliteit garandeert binnen budget 
en planning. Meer weten? Kijk op passiefscholen.nl
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Nieuwe VOO-brochure  
met cursusaanbod
Scholen en schoolbesturen kunnen gratis de nieuwe informatiebrochure van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) aanvragen. Daarin staat het nieuwe cursus-
aanbod voor schoolleiders, leerkrachten, medezeggenschapsraden, ouderraden en 
overblijfmedewerkers en -coördinatoren.

Jaarlijks maken nu al duizenden leer-
krachten, schoolleiders en ouders (in de 
MR en ouderraad) gebruik van cursus-
sen  van de VOO, die verspreid door het 

land worden aangeboden. Dat geldt ook 
voor cursussen tussenschoolse opvang, 
waarmee overblijfmedewerkers en co-
ordinatoren hun verplichte scholings-
certificaat kunnen behalen. 
De VOO krijgt steeds meer vragen van 
leden over de mogelijkheden van spe-
cifieke scholing over nieuwe thema’s, 
waaronder mediawijsheid en passend 
onderwijs. Speciaal daarvoor worden 
nieuwe masterclasses voor leerkrachten 
en schoolleiders aangeboden, evenals 
ouderavonden (mediawijsheid) en vin-
den er informatiebijeenkomsten plaats 
over passend onderwijs en de nieuwe 
ondersteuningsplanraden. < Wilt u 
meer informatie of een passend advies? 
Neemt u dan contact op met een van  
de beleidsadviseurs van de VOO,  
via 036 5331500 of scholing@voo.nl. 
De brochure kan gratis worden aange-
vraagd via www.voo.nl

Sterkere 
positie ouders 
bij passend 
onderwijs
Ondanks massaal protest is de wet 
passend onderwijs door de Tweede 
Kamer gekomen. Het pleidooi van 
de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) voor de invoering van een lan-
delijke geschillencommissie voor ou-
ders is gehonoreerd.

Ouders kunnen straks in individuele 
gevallen hun pleit laten beslechten 
bij deze commissie. De VOO en de lan-
delijke ouderorganisaties in het bij-
zonder onderwijs drongen daar in de 
voorbereiding van het wetsvoorstel 
sterk op aan. De commissie zal zich 
buigen over geschillen omtrent wei-
gering van toelating en verwijdering 
van leerlingen en geschillen over het 
ontwikkelingsperspectief. 
Ook ging de Kamer ermee akkoord dat 
scholen pas een ontwikkelingsper-
spectief kunnen vaststellen na op 
overeenstemming gericht overleg met 
de ouders. Dat is minder dan instem-
ming, maar meer dan uitsluitend in-
formeren. De VOO en VOS/ABB vinden 
het een goede zaak dat er nu duidelijk-
heid is over de positie van de ouders.
Een ander punt is dat de inspectie 
gaat toezien op een volwaardige rol 
van de nieuwe ondersteuningsplan-
raden (OPR’s) bij de besluitvorming 
over het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. De OPR (bo-
venbestuurlijke MR) moet in werking 
zijn wanneer de eerste versie van het 
ondersteuningsplan verschijnt. De 
besturen kunnen dat pas effectue-
ren nadat de OPR groen licht heeft 
gegeven. 
De VOO organiseert voor MR-le-
den startbijeenkomsten over de 
oprichting en inhoudelijke rech-
ten en plichten van de OPR’s. Zie  
www.voo.nl/scholing. De bijeen-
komsten kunnen ook op locatie wor-
den georganiseerd. < Informatie:  
036 5331500, scholing@voo.nl. 

Trainingsspel ID!ee: scoren op kernwaarden
Het eerste exemplaar van het trainingsspel ID!ee is kort voor de School!Week of-
ficieel overhandigd aan directeur André Romeyn van openbare basisschool Kiezel 
en Kei in Bergambacht. 

Hij had het spel in de ontwikkelingsfase 
met zijn team getest. Daaraan deed ook 
de rector van het openbare Schoonho-
vens College mee, want het spel is ook 
geschikt voor het voortgezet onderwijs. 
In de School!Week zelf is het spel vaak ge-
speeld op personeelsdagen. Spelers kun-
nen met de inzet van papiergeld scoren 
op de kernwaarden die ze het belangrijk-
ste vinden. Ze moeten keuzes maken om 
van hun school een sterk merk te maken 
en de kernwaarden goed uit te dragen. 
Het spel kan zolang de voorraad strekt 
worden besteld. < Gebruik het in dit num-
mer bijgevoegd bestelformulier, of kijk op  
www.vosabb.nl of www.openbaar-
onderwijs.nu. <

Hans Teegelbeckers en Marleen 
Lammers overhandigen het eerste spel 
officieel aan André Romeyn.
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 ‘Erasmus voor de klas’:  
lessen in burgerschap
De Stichting Huis van Erasmus heeft de leerwerkboeken ‘Erasmus voor de Klas’ 
vernieuwd. Het is een methode die heel geschikt is voor lessen in burgerschap en 
levensbeschouwing. Het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam heeft de 
boeken al in gebruik en rector Paul Scharff laat daar zelfs de basisscholen in zijn stad 
van meegenieten. 

Doel van de stichting Huis van Erasmus 
is de kennis over de in de 15e eeuw in Rot-
terdam geboren humanist Desiderius 
Erasmus te vergroten. Het Erasmiaans 
Gymnasium draagt daar aan bij door 
een jaarlijkse actie in de brugklas. ‘Eerst 
leren onze nieuwe brugklassers zelf over 
Erasmus’, vertelt Scharff. ‘Daarna gaan 
ze terug naar hun vroegere basisscholen 
en geven daar een presentatie. Daar mo-
gen ze dan ook de boeken uitdelen aan 
alle achtstegroepers’. 
Zeker 60 basisscholen ontvangen elk 
zo’n 30 leerwerkboeken, die de leerlin-
gen mee naar huis mogen nemen. ‘Zo le-
ren niet alleen gymnasiasten, maar álle 
achtstegroepers iets over Erasmus’, zegt 
Scharff. ‘We bereiken op deze manier 
elk jaar 2000 Rotterdamse kinderen. Als 
dat de algemene kennis van Erasmus 
niet vergroot!’ Zijn school steekt er geld 
in vanuit maatschappelijke betrokken-
heid en democratische waarden. 
Scharff is zelf enthousiast over de me-
thode, die niet alleen kennis aanreikt, 
maar ook door middel van verdiepings-
vragen aanzet tot nadenken en debat-
teren. ‘Aan de hand van de denkbeelden 
van Erasmus is heel goed een parallel 
te trekken naar de actualiteit’, zegt 
Scharff. ‘Het gaat immers over grote 
thema’s als verdraagzaamheid, oorlog 
en vrede.’ 

De methode is te gebruiken bij veel 
vakken: geschiedenis en maatschap-
pijleer, maar ook burgerschapsvor-
ming, filosofie en levensbeschouwing. 
Er zijn twee delen van ‘Erasmus voor de 
klas’: één voor groep 8 en de brugklas, 
en één voor de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs. De vierdeklas-
sers van het ‘het Erasmiaans’ gaan elk 
jaar rond 11 november met het tweede 
deel van de methode aan de slag. Dan 
doen ze een project over de ‘Lof der Zot-
heid’, Erasmus’ bekendste boek uit 1512. 
< Meer over ‘Erasmus voor de klas’ op  
www.huisvanerasmus.nl.

Opbrengstgericht financieel management
VOS/ABB verzorgt een nieuwe reeks trainingen over opbrengstgericht financieel 
management. 

De trainingen maken deel uit van het 
door de PO-Raad geleide programma 
Eerst Kiezen Dan Delen. De data en loca-
ties staan vermeld op www.vosabb.nl 
(homepage). Deelname aan de twee-

daagse training kost 277,50 per per-
soon (btw-vrij). Voor de eendaagse 
training betaalt u 152,50 euro per per-
soon (btw-vrij). < Aanmelden kan via 
de website.

Film over concept 
kindcentrum
‘De toekomst uitvinden’. Dat is de 
titel van een nieuwe dvd die het pro-
ject Andere Tijden in onderwijs en op-
vang heeft uitgebracht. De film geeft 
een beeld van het concept Kindcen-
trum. Wat zijn de kenmerken en hoe 
richt je een kindcentrum in? 

Er is gefilmd in twee openbare kind-
centra die al draaien: Laterna Magica 
in Amsterdam-IJburg en de Sterren-
school in Apeldoorn. Zij voldoen al aan 
een aantal specifieke kenmerken, zoals 
de eenhoofdige leiding. Deze centra 
zijn ook de gehele dag open en bieden 
zowel onderwijs als opvang, volgens 
een gezamenlijke visie. 
De dvd is een coproductie van het 
project Andere Tijden in onderwijs 
en opvang en het APS. Hij maakt 
deel uit van de serie ‘Werk maken 
van kindcentra’, waarmee het pro-
ject wordt afgesloten. De film, die 17 
minuten duurt, is het eerste onder-
deel van de serie. Er volgen nog een 
magazine, een brochure en een Prak-
tisch Advies. Op 23 mei is er een groot 
slotcongres. < Meer informatie op  
anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. 
Daar is de film ook te bestellen.

Geld besparen 
op energie
Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn 
aangesloten, kunnen zich aanmelden 
voor een nieuwe Europese aanbeste-
ding van het collectieve inkooptraject 
Energie voor Scholen.

Voor een gemiddelde basisschool is 
de besparing algauw 700 euro net-
to per jaar, terwijl een school voor 
voortgezet onderwijs met verschei-
dene locaties vele duizenden euro’s 
kan besparen. Meer informatie staat 
op www.vosabb.nl (homepage) en op 
www.energievoorscholen.nl. < Let 
op: aanmelden kan tot 20 april. Later 
instappen is bij een Europese aanbe-
steding niet mogelijk!
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Scholen moeten straks zelf 
opleiding overblijf betalen
Basisscholen zijn volgend schooljaar zelf financieel aan 
zet als ze overblijfkrachten willen professionaliseren. Dat 
heeft minister Marja van Bijsterveldt van OCW geantwoord 
op Kamervragen van de PvdA. Scholen krijgen wel in hun 
lumpsumvergoeding een bedrag van 23,87 euro per leerling 
voor de tussenschoolse opvang.

De subsidieregeling voor de scholing van overblijfkrachten 
stopt in 2012. Tegelijkertijd eist de overheid dat minstens 
de helft van hen een opleiding of cursus heeft gevolgd op 
het gebied van overblijven. De Vereniging Openbaar Onder-
wijs (VOO) adviseert schoolbesturen en scholen om een deel 
van de lumpsumvergoeding voor de tussenschoolse opvang 
alvast te reserveren voor scholing van de overblijfmede-
werkers. Op die manier kunnen zij toch aan de wettelijke 
scholingsverplichting blijven voldoen.
Vooruitlopend op de stopzetting van de subsidieregeling heeft 
de VOO haar scholingsaanbod aangepast. De nieuwe TSO-
compactcursus van één dag is goedkoper en kan op verzoek 
van schoolbesturen op de scholen zelf worden uitgevoerd, wat 
ook weer scheelt in de kosten. < Kijk voor meer informatie op 
www.voo.nl/scholing of neem contact op met beleidsadviseur 
Rein van Dijk, via 036 5331500 of scholing@voo.nl. 

www.centrumvoornascholing.nl

Carrière maken binnen de klas?
Masteropleiding Professioneel Meesterschap
Een masteropleiding voor ambitieuze leraren die de motor willen 
zijn voor vernieuwing en verbetering in de klas. Didactiek, onderzoek 
en onderwijsinnovatie worden gecombineerd, praktisch toepasbaar 
binnen uw eigen school.

Informatiebijeenkomsten in Amsterdam: 
18 april en 14 juni van 16.30 tot 18.00 uur

Post-HBO opleiding opbrengstgericht werken
Welke resultaten wilt u in de klas behalen? Hoe meet u de  
vorderingen die uw leerlingen maken? In deze opleiding krijgt u 
zicht op de betekenis van opbrengstgericht werken en hoe dit in de 
praktijk functioneel handen en voeten kan krijgen. 

093-085 adv 1-2 school-185Bx135H-2.indd   1 22-02-12   11:26

Ouderavonden  
over sociale media
Voor ouderraden in het primair en voortgezet onderwijs heeft 
de Vereniging Openbaar Onderwijs twee nieuwe ouderavon-
den over sociale media ontwikkeld. Scholen in het primair 
onderwijs kunnen de ouderavond ‘Ouders en Sociale Media’ 
aanvragen. Voor het voortgezet onderwijs is er de ouderavond 
‘Mijn Puber & Sociale Media’.

Op deze nieuwe ouderavonden wordt ingegaan op onderwer-
pen als online identiteit, privacy en online pesten en er wordt 
gekeken naar de voordelen en risico’s van verschillende soci-
ale media (zoals Facebook, Hyves, MSN en Twitter). Ook wordt 
aandacht besteed aan vragen als:
• Wat moet ik doen als mijn kind last heeft van digitaal pesten? 
•  Hoe voorkom ik dat mijn kind actief is op sites waar het te 

jong voor is?
• Hoe begeleid ik mijn kind op Twitter?
• Praktische tips en adviezen voor thuis én op school.

De avond is in opzet interactief, er is volop ruimte om met el-
kaar in discussie te gaan. < Interesse? Via www.voo.nl/scho-
ling kunt u een ouderavond aanvragen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Ancella Evers-de 
Boer, via 036 5331500 of aevers@voo.nl. 

advertentie
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Ritske van der Veen,  
directeur VOS/ABB, en  
Bert-Jan Kollmer, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, schrijven 
beurtelings een column.

Bert-Jan Kollmer
Directeur Vereniging  
Openbaar Onderwijs

Onlangs waren de stemmingen in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Passend 
Onderwijs. Al met al kun je concluderen dat het gewoon doorgaat. Wederom een 
staaltje van sterke-mannenpolitiek. Of moet ik zeggen sterke vrouwen? 

Het komt niet vaak voor dat een wetsvoorstel stuit op zo’n sterk en breed verzet vanuit 
de samenleving. Van alle kanten zijn grote zorgen geuit over de snelheid waarmee 
dit ingrijpende wetsvoorstel wordt ingevoerd. En dan is er al sprake van een jaar uit-
stel. Een wetsvoorstel dat op zich een aantal logische en begrijpelijke veranderingen 
beoogt. Het leggen van de verantwoordelijkheid voor het vinden van een goede plek 
voor een kind dat ondersteuning nodig heeft bij de school, in plaats van bij de ouder, 
spreekt aan. Het ernaar streven dat kinderen zoveel mogelijk bij elkaar in de klas 
komen, in plaats van apart te worden behandeld, spreekt ook aan. En hoe graag je 
het ook misschien zou willen, open-einderegelingen, waarbij een overheid niet kan 
begroten hoeveel iets kost, passen niet meer in deze tijd. 

Maar het zo snel invoeren dat degenen die het moeten uitvoeren, schoolteams en 
besturen, zich grote zorgen maken of het ze wel zal gaan lukken, spreekt absoluut niet 
aan. Dat het invoeren gepaard gaat met een flinke bezuiniging van 300 miljoen euro 
spreekt ook niet aan. En het voorbijgaan aan de rechtspositie van ouders spreekt al 
helemaal niet aan. Maar het kabinet krijgt zijn zin. Daarmee is het niet denkbeeldig 
dat we over tien jaar weer een ervaring kunnen bijschrijven met het invoeren van 
een ingrijpende stelselwijziging, zonder goed geluisterd te hebben naar het veld.

Nog even inzoomen op de positie van ouders. In het voortraject van het wetsvoorstel 
heeft de VOO in samenspraak met de landelijke ouderorganisaties in het bijzonder 
onderwijs al een aantal belangrijke zaken voor de ouders binnengehaald. Ik noem 
bijvoorbeeld het behoud van de onderwijsconsulenten (al is nog helemaal niet zeker 
of de capaciteit genoeg zal zijn), goede informatie voor ouders (al is nog niet duidelijk 
hoe dat geregeld gaat worden) en medezeggenschap op het nieuwe bovenbestuurlijke 
niveau van het samenwerkingsverband. Maar toen het wetsvoorstel naar de Tweede 
Kamer ging, bleek er nog steeds een aantal grote omissies te zijn. Met misschien wel 
als belangrijkste het ontbreken van een geschillenregeling voor ouders. Indien ou-
ders er niet uitkomen met de school of het schoolbestuur over de plaatsing van hun 
kind, dan zegt het wetsvoorstel: stap maar naar de rechter. Dat gaat natuurlijk veel 
te ver. Terecht hebben de ouderorganisaties daarom onder aanvoering van de VOO 
de Tweede Kamer hierop aangesproken. En met resultaat. 

Dankzij een amendement is een tijdelijke landelijke geschillencommissie toegevoegd, 
die voorziet in gevallen van weigering van toelating en verwijdering van leerlingen, 
alsmede in geschillen over het ontwikkelingsperspectief. Hoe dan ook een goed re-
sultaat. Eveneens is een amendement aangenomen dat regelt dat scholen pas een 
ontwikkelingsperspectief kunnen vaststellen na een op overeenstemming gericht 
overleg met de ouders. Dat is niet zoveel als instemming van de ouders, maar veel 
meer dan het alleen maar informeren van de ouders, zoals aanvankelijk in het wets-
voorstel stond. Ook goed dus. Al met al ben ik dus gematigd blij met dit resultaat. Op 
een aantal essentiële punten heeft de inzet van de VOO meetbare gevolgen gehad. 
Maar het voelt toch een beetje als ‘de slag gewonnen, maar de oorlog…’ <

Passend onderwijs  
gaat gewoon door
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 schoolweeK!
teKst: lUcy beKer
beeld: eddy van daM, john oUd, peter staM, lUcy beKer e.a.

de eerste school!week, een actieweek voor het openbaar onderwijs, 
is een succes geworden. Met talloze activiteiten en festiviteiten is 
het openbaar onderwijs in week 12 op de kaart gezet. basisscholen 
en vo-scholen in het hele land zijn aangehaakt bij de actie, die is 
georganiseerd door vos/abb en de vereniging openbaar onderwijs. 
op deze pagina’s een impressie van de school!week. Meer foto’s én 
fi lmpjes staan op www.openbaaronderwijs.nu.

Eerste 
School!Week 
een succes

Panelen met kernwaarden 
Alle 18 openbare basisscholen in Amers-
foort onthulden in de School!Week vier 
grote panelen waarop kernwaarden van 
het openbaar onderwijs zijn uitgebeeld. 
Op verzoek van hun schoolbestuur Meer-
kring hadden alle teams de kernwaarden 
besproken en er vier uitgekozen om door 
een fotograaf concreet te laten vastleggen. 
In totaal zijn dus 72 grote doeken van 80 bij 
80 centimeter gemaakt. ‘Ze zijn supermooi 
geworden’, zegt Ad Goenee van ’t Spectrum. 
‘Hiermee hebben we iets concreets en blij-
vends voor alle scholen’. In dezelfde week 
rolden de Amersfoortse openbare scholen 
ook letterlijk de rode loper uit voor ouders 
en kinderen. Er waren open dagen en trak-
taties en alle leerlingen mochten aan het 
eind van de School!Week een ballon opla-
ten. Zo gingen vanaf 18 plekken in totaal 
4000 ballonnen in Amersfoort de lucht in. 

Ahmed Marcouch
Op obs De Albatros in Amersfoort kwam 
Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch 
(PvdA) langs. Hij sprak met leerlingen en 
‘s avonds voor ouders. Marcouch hield een 
vlammend pleidooi voor het openbaar on-
derwijs. Volgens hem het enige onderwijs 
waar je een juiste afspiegeling van onze 
samenleving ziet. Hij benadrukte dat ie-
dereen het recht heeft te zijn wie hij is en 
dat je een eigen identiteit moet kunnen 
ontwikkelen. Ouders en kinderen stelden 
veel vragen en Marcouch beantwoordde 
die met zichtbaar enthousiasme. Duide-
lijk werd, dat het creëren van een veilige 
en tolerante, leefbare samenleving, waar 
iedereen mag zijn wie hij is, zijn missie is. 
En dat hij het openbaar onderwijs de beste 
basis vindt om zo’n samenleving te verwe-
zenlijken. < 

Eén van de 72 panelen van de Meerkring-
scholen. Deze hangt in obs ’t Spectrum.
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Vlaggenparade 
in Den Helder
Met een rode loper werd het perso-
neel van de Stichting Meerwerf in 
Den Helder ontvangen in theater De 
Kampanje voor een bruisende per-
soneelsdag in de School!Week. Alle 
elf scholen namen hun eigen banner 
mee, die ze in de weken daarvoor 
hadden ontworpen. De kleurige vlag-
genparade bij De Kampanje gaf een 
mooi beeld van het aanbod van de 
openbare Meerwerf-scholen.
De personeelsdag begon met impro-
visatietheater door The Big Mo over 
openbaar onderwijs. De rest van de 
dag stond in het teken van de kern-
waarden. Een reeks workshops inspi-
reerde de leerkrachten om ook in hun 
eigen lessen concreet iets te gaan doen 
met die kernwaarden. Met name de 
workshops over burgerschap, deep de-
mocracy, fi losoferen met kinderen en 
het trainingsspel ID!ee sloegen aan.  <

 schoolweeK! 

In optocht naar het gemeentehuis
In Alblasserdam hebben de bijna 1000 leerlingen van de twee openbare basis-
scholen gezorgd voor een spectaculaire opening van de School!Week. Onder het 
motto ‘Openbaar onderwijs in beweging’ liepen ze in optocht achter de muziek 
van een brassband naar het Raadhuisplein, waar ze met zijn allen een vrolijke 
dans uitvoerden. Wethouder Peter Verheij van onderwijs kreeg een fotocollage 
overhandigd met beelden uit de beide scholen. Uiteraard was de plaatselijke pers 
erbij. De rest van de week bleef het feest op de twee scholen, ‘t Nokkenwiel en Het 
Palet. Er waren open dagen voor ouders en buurtbewoners, opa- en omadagen en 
open dramalessen. <

Groot Krimpenerwaard Onderwijsdebat
Prikkelende stellingen over het onder-
wijs lokten heel wat mensen in de ac-
tieweek naar het Schoonhovens College 
voor het eerste Groot Krimpenerwaard 
Onderwijsdebat. 
De zaal zat vol met leraren uit primair en 
voortgezet onderwijs, maar ook ouders, 
mensen uit het bedrijfsleven, wethou-
ders uit Schoonhoven en Vlist, een en-
kele leerling en onderwijsprominenten 
Kete Kervezee van de PO-raad en Sjoerd 
Slagter van de VO-raad. In een Lagerhuis-
opstelling probeerden voor- en tegen-
standers van de stellingen elkaar met 
argumenten te overtuigen. 
Met name de stelling ‘De school moet het 

onderwijsaanbod afstemmen op de ar-
beidsmarkt’ leidde tot heftige discussies. 
‘Niet iedereen kan dolfi jnentrainer wor-
den’, was een ‘gepeperde’ opmerking van 
een voorstander, die daarvoor een peper-
molen ontving. Toch zaten in het andere 
kamp meer mensen, die vonden dat het 
beter is om zo breed mogelijk talenten te 
ontwikkelen. 
Het debat was in het kader van de actie-
week georganiseerd door het Schoon-
hovens College, het Gemini College in 
Lekkerkerk en Onderwijs Primair, het 
bestuur van 18 openbare basisscholen 
in de Krimpenerwaard, Oudewater en 
Montfoort.  <

Openbaar onderwijs in beweging in Alblasserdam.

Docente Liesbeth Dirks verdedigt 
met vuur haar stelling.   >>
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Bloemzaadjes uitdelen op de markt 
De Stichting Bijeen voor openbaar basis-
onderwijs in Hoogeveen investeerde in 

bloemzaadmatjes, die leerkrachten uit-
deelden aan het winkelend publiek op 
de weekmarkt. Daarnaast waren op alle 
scholen in totaal 1500 posters aan de 
leerlingen meegegeven met de vraag die 
thuis voor het raam te hangen. Boven-
dien kregen de kinderen een cameraatje 
mee zodat ze er een foto van konden ma-
ken voor een fotowedstrijd. In dezelfde 
periode verscheen in de plaatselijke 
krant een dubbelinterview met alge-
meen directeur Jan Slagter van Bijeen en 
directeur Dries Koster van RSG Wolfsbos. 
Daarin werd de openbare identiteit van 
de scholen nog eens toegelicht. <

Nog meer activiteiten
Film met Jan Terlouw
Leerplein 055, het bestuur van 30 open-
bare basisscholen in Apeldoorn en omge-
ving, heeft voor de actieweek een fi lm la-
ten maken met jeugdboekenschrijver en 
oud-politicus Jan Terlouw in de hoofdrol. 
In de fi lm vertelt Terlouw, tussen beelden 
uit de scholen door, waarom hij openbaar 
onderwijs zo waardevol vindt. De fi lm 
werd op de eerste actiedag gepresenteerd.

Zingen op de markt
De openbare Emmaschool in Schoonho-
ven ging met de leerlingen in drie groepen 
het eigen schoollied zingen op de plaatse-
lijke weekmarkt. De directeur en de ib’er 
maakten er muziek bij. Ook was er een 
openbare schrijfdans op het schoolplein.

Debattoernooi in stadhuis
Het openbaar primair onderwijs in As-
sen, Plateau, organiseerde een debattoer-
nooi voor achtstegroepers van de 13 basis-
scholen. Dat gebeurde in de raadzaal van 
het stadhuis en trok veel belangstelling.

Flashmob
In Lekkerkerk deden kinderen van de 
openbare Koningin Wilhelminaschool 
een fl ashmob in het winkelcentrum en 
speelde het team het ID!ee-trainingsspel.

Ruilen van school
Op de scholen van Stichting De Mare 
in Raalte, Olst en Wijhe hebben de leer-
krachten voor één dag van school gewis-
seld. Ook werden ballonnen opgelaten. < 

Cadeautje voor de achtstegroepers 
in Hoogeveen: een etui met hun 
eigen naam erop. 

De bloemzaadmatjes die op de 
markt werden weggegeven, zijn ook 
in de scholen uitgedeeld.

Een persoonlijke 
school
RSG Wolfsbos in Hoogeveen ging in 
de actieweek naar alle basisscholen 
in de omgeving om etuis uit te delen 
aan achtstegroepers die op de open 
dag waren geweest. Ze kregen een 
etui met hun eigen naam erop ge-
drukt. In totaal bezocht het promo-
team zo’n 40 basisscholen, zowel 
openbaar als christelijk. ‘Hiermee 
willen we aangeven dat RSG Wolfs-
bos een persoonlijke school is, die 
openstaat voor iedereen’, aldus Jan-
tina Bremer namens het openbaar 
voortgezet onderwijs. In totaal zijn 
800 etuis uitgedeeld. Daarnaast 
organiseerden RSG Wolfsbos en De 
Meander een diner voor buurtbewo-
ners, verzorgd door vmbo-leerlingen 
in het schoolrestaurant.  <

Tv-spotje en open dag in heel Fryslân
Het openbaar onderwijs in Friesland 
heeft de krachten gebundeld om een 
televisiespotje te laten maken, dat in 
de School!Week regelmatig op Omroep 
Fryslân te zien was. Tegelijkertijd hielden 
álle openbare basisscholen in de hele pro-
vincie op woensdag 21 maart open dag. 
Sommige scholen maakten daar echt een 
feest van, zoals de kleine obs Op e Fean-
hoop met maar 21 leerlingen in het dorpje 
De Veenhoop. Daar werd de open dag of-
fi cieel geopend met de presentatie van 

een vrolijke lipdub, die de kinderen over 
hun school hebben gemaakt op muziek 
van Marco Borsato: ‘Droom, durf, doe en 
deel’. Die kinderen werden als fi lmster-
ren in mooie cabrio’s voorgereden en op 
de rode loper ontvangen. De lipdub staat 
inmiddels op YouTube. Ook opa’s en oma’s 
werden nadrukkelijk uitgenodigd voor 
de open dagen. Want, zoals algemeen di-
recteur Jaap Balkema van het bestuur Fu-
rore zegt: ‘Opa’s en oma’s passen veel op 
en hebben vaak een grote inbreng bij de 

keuze van een school. Daarom willen wij 
ons onderwijs juist ook graag aan hen la-
ten zien’. Openbaar Primair Onderwijs 
Furore heeft 27 scholen in de gemeenten 
Smallingerland en Tytsjerksteradiel.  <

 schoolweeK! 

  >>



teKst: lineKe eerdMans
beeld: rené KeMpes

 vijf vragen

Naailessen op het voortgezet 
onderwijs, hoe heeft u dat voor 
elkaar gekregen?
‘In klas 1, 2, en 5 biedt onze school plusles-
sen aan, ter verdieping van de reguliere 
lessen. Ik hoorde van de coördinator dat 
zij iets nieuws zocht. Daar ben ik opgedo-
ken, ik heb naailessen voorgesteld. Daar 
ben ik zelf al vanaf mijn achttiende mee 
bezig. De coördinator vond het meteen 
heel leuk en nu geef ik twee lesuren per 
week. De school stelde enkele naaima-
chines ter beschikking en ik kreeg er 
een paar van collega’s te leen. De rest 
mocht ik aanschaffen op kosten van de 
school. Leerlingen betalen zelf voor de 
materialen. Ik heb drie boekjes gemaakt 
over rok, jurk en top. Het kledingstuk 
dat ze kiezen, mogen ze vervolgens zelf 
in elkaar zetten. Nu werken ze aan een 
zomerrok, hopelijk lopen ze daar binnen-
kort in rond!’

Is naailes niet erg ouderwets?
‘Naailes is juist in zo’n moderne tijd heel 
leuk, je gaat weer even terug naar de 
basis. Het klinkt als vroeger op de huis-
houdschool, maar kleding naaien omdat 
dat goedkoper is, gaat tegenwoordig niet 
meer op. Het is nu leuk en hip om in zelf-
gemaakte kleding te lopen.

Er was meteen heel veel animo voor de 
naailessen! Ik had een wervend tekstje 
geschreven voor het pluslesboekje en het 
aantal inschrijvingen was zo hoog dat 

niet iedereen mee kon doen. Aan mijn 16 
meiden heb ik mijn handen vol, de naai-
machines lopen nogal eens vast en dat 
kost tijd. Jongens heb ik nog niet weten 
te porren, misschien moet ik een boekje 
met stoere ontwerpen maken.’

U bent in het dagelijks leven ook 
zangeres. Zet u dat talent ook in  
op school?
‘In december, tijdens de jaarsluiting, 
treed ik op met collega’s. En daarnaast 
ben ik zangregisseur bij de musical, die 
ik samen met een collega nieuw leven 
heb ingeblazen. In het begin van het jaar 
organiseren we audities, er is plek voor 
20 leerlingen. Elke vrijdag repeteren we 
twee uur en af en toe ook in het weekend. 
Er zit heel veel zangtalent op deze school! 
Vooral de combinatie zang en spel is bij 
veel leerlingen aanwezig. 

Ik ben ook regisseur kleding. We maken 
alle kostuums zelf. De naailesmeiden die 
in de musical zitten, helpen mee. Maar 
ook de musicaljongens vinden het heel 
leuk om kostuums te maken. Wie weet 
melden ze zich volgend jaar wel aan voor 
de naailessen!’

Wat betekent openbaar  
onderwijs voor u?
‘Dit is een openbare, maar ook open 
school in de breedste zin van het woord. 
Iedereen is hier welkom en er is respect 
voor elkaar. Dus ook in die zin dat we 
openstaan voor nieuwe ideeën van zowel 
leerlingen als docenten. Dat werkt voor 
mij heel stimulerend. Zo organiseren we 
naast de pluslessen ook schooltoneel, 
schaaktoernooien, debatavonden en 
cursussen voor ouders. En er is elk jaar 
een winterlezing voor belangstellenden. 
Academici komen dan in begrijpelijke 
taal iets vertellen over hun vakgebied. 
Dit jaar was dat een hoogleraar sterren-
kunde.’

Waar wilt u graag  
gefotografeerd worden?
‘Voor de school. Omdat we een mooie 
open school hebben, met heel veel ramen 
Ik wil graag op de foto met de leerlingen 
van de musical, die hier zelfgemaakte 
toneelkleding aan hebben. Ze stralen 
uit hoe enthousiast ze zijn en dat geeft 
wederzijdse stimulans. Ik krijg heel veel 
energie van de kinderen!’ <

naailes op school: 
hoezo ouderwets?

anita tol werkt als docent science, natuurkunde en algemene natuurwetenschappen op het 
zaanlands lyceum in zaandam. na haar studie sterrenkunde ging ze er in 2010 aan de slag. 
Met haar enthousiasme en talent zorgde ze er voor dat naailessen werden opgenomen in 
de lyceum-pluslessen. 

‘Het is nu 
hip om in 

zelfgemaakte 
kleding te 

lopen’
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teKst en foto’s: Martin van den bogaerdt

 passend onderwijs

Aan de rand van Sneek groeit de 
Campus Speciaal. De stichting 
Odyssee voor openbaar pri-
mair onderwijs in de gemeente 

Súdwest Fryslân, waarvan Sneek de be-
langrijkste plaats is, spreekt van een on-
derwijsboulevard, en die naam past zeker 
bij de uitstraling. In een ruim en licht pand 
uit de jaren 70, dat vorig jaar ingrijpend is 
verbouwd, zit de openbare SBO Sneek. Ook 
het expertisecentrum is er gevestigd. Van 

hieruit wordt de ondersteuning verzorgd 
van de openbare scholen van Odyssee, de 
stichting De Gearhing in de aangrenzen-
de gemeente Gaasterlân-Sleat en van de 
algemeen toegankelijke jenaplanschool 
De Opbouw in Bolsward. Het werkgebied 
beslaat grofweg de driehoek Afsluitdijk-
Stavoren-Lemmer,met daarin de steden 
Bolsward en Sneek, met in het primair 
onderwijs in totaal bijna 3500 kinderen.

Met ingang van het volgend school-
jaar zullen leerlingen van de openbare 
Conventschool voor (voortgezet) spe-
ciaal onderwijs hun intrek nemen in 
een gloednieuw pand. Terwijl er nu op 
de campus hard wordt gewerkt aan die 
nieuwbouw, zitten de (v)so-leerlingen 
nog in een oud pand elders in Sneek. Op 
de Campus Speciaal staat ook De Diken, 
waarin de openbare Praktijkschool Sneek 
en de christelijke praktijkschool Zuider-
poort met elkaar samenwerken. Het 
is een opmerkelijk en modern gebouw 
met glazen driehoeken in de gevel. Het 
interzuilaire samenwerkingsverband 
Fultura voor voortgezet onderwijs dekt 
hetzelfde werkgebied als dat voor het pri-
mair onderwijs, met in totaal circa 5000 
leerlingen.

Elkaar gemakkelijk vinden
De naam Campus Speciaal benadrukt de 
positieve uitstraling van de nieuwe voor-
zieningen. ‘Leerlingen voor wie buiten het 
reguliere onderwijs ondersteuning nodig 
is, verdienen geen negatief stempel’, ver-
telt bestuursvoorzitter Betske Salverda 
van Odyssee. ‘Er moet trots van uitgaan’, 
zegt zorgcoördinator en interim-directeur 
Tinie Sterenborg van SBO Sneek. 

Zuidwest-Friesland 
heeft het al voor elkaar
passend onderwijs zoals het bedoeld is. het openbaar onderwijs in zuidwest-friesland 
heeft het al, dus de nieuwe regio-indeling mag de boel nu niet in de war gaan schoppen!

De campus is het resultaat van de goede 
samenwerking tussen de verschillende 
betrokken partijen. Salverda: ‘Sinds 2005 
zijn wij als besturen zelf verantwoorde-
lijk voor het runnen van ons samenwer-
kingsverband. We werken niet meer met 
een externe coördinator en hebben dus 
korte lijnen, ook met ROC Friese Poort, 
het regionaal expertisecentrum RENN4 
voor cluster 4-leerlingen en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. De tussenlagen 
zijn verdwenen, we weten elkaar heel 

gemakkelijk te vinden en dat is natuur-
lijk goed voor de kinderen.’ Sterenborg 
voegt daaraan toe dat er ook goed wordt 
samengewerkt met de kinderopvangor-
ganisatie Sisa, met het Friese centrum 
voor gespecialiseerde jeugdzorg Tjal-
lingahiem en zeer zeker ook met de ge-
meenten. 

Met de samenwerking die de afgelopen 
jaren tot stand is gekomen, laat het zuid-
westen van Friesland zien dat passend 
onderwijs zoals het bedoeld is, daar al 
voor het grootste deel realiteit is. ‘Wij 
werken oplossingsgericht’, aldus Salver-
da. Sterenborg maakt het meer concreet: 
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Tinie Sterenborg van SBO Sneek: 
‘Problemen voorkomen’.

Kinderen 
kunnen in 

eigen omgeving 
blijven
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Zuidwest-Friesland 
heeft het al voor elkaar

‘We proberen problemen te voorkomen 
door er in de basisscholen al vroegtijdig 
bij te zijn. Soms kunnen we een aantal 
dagdelen per week vanuit de Campus 
Speciaal ambulante begeleiding bieden, 
zodat een leerling met een bepaalde 
zorgbehoefte op zijn of haar school kan 
blijven. Zodra blijkt dat de zorg kan wor-
den afgebouwd, doen we dat. Zo kunnen 
kinderen in hun eigen omgeving blijven 
functioneren.’

‘Maar als dat niet kan’, aldus Salverda, 
‘dan kiezen we voor plaatsing op de cam-
pus. We houden de scholen bewust klein, 
maar wel in stand. Je moet realistisch 
blijven: niet alle leerlingen passen in 
het reguliere onderwijs. Wij kiezen hier 
heel duidelijk voor passend en niet voor 
inclusief onderwijs.’

Hoezo doorgaande zorglijn?
Het oprechte succesverhaal van Salver-
da en Sterenborg lijkt met de invoering 
van de Wet op het passend onderwijs 
te worden verstoord, en dan hebben ze 
het niet eens zozeer over de bezuiniging 
van 300 miljoen euro die minister Marja 
van Bijsterveldt van OCW doorvoert. De 
voorgestelde regio-indeling van samen-
werkingsverbanden in Friesland is vol-
gens Salverda zo onlogisch, dat zij er bij 

de Tweede Kamer per brief over aan de 
bel heeft getrokken. 

Ze illustreert het probleem aan de hand 
van de kaartjes in de rapportage over de 
regio-indeling, zoals het ministerie van 
OCW die afgelopen najaar uitgaf. ‘Kijk, 
het primair onderwijs gaat in Friesland 
naar één samenwerkingsverband voor 
de hele provincie, terwijl er voor het 
voortgezet onderwijs drie regio’s komen. 
Dat vind ik al niet logisch. En nu blijkt 
ook nog eens dat wij verplicht worden 
ons bij het grote provinciale verband aan 
te sluiten, dat dus niet samenvalt met de 
regio-indeling van het voortgezet onder-
wijs. Hoezo doorgaande zorglijnen?’

‘Waar wij ons in Zuidwest-Friesland ook 
ernstig zorgen over maken, is dat wij 
straks moeten meebetalen aan de ont-
wikkeling van passend onderwijs in delen 
van de provincie waar dit nog niet goed is 
geregeld. Met andere woorden: omdat wij 
alles al op poten hebben gezet, en andere 
besturen nog onvoldoende, zijn wij straks 
in het nadeel. En dan gaan we ook nog te-
rug naar een centraal provinciaal punt? 
Ik voel er niets voor om daar weer met de 
hoed in de hand langs te gaan om geld los 
te krijgen. Waren we juist van de bureau-
cratische stroperigheid af…’ <

Kogel door  
de Kamer
De Tweede Kamer heeft ingestemd 
met het wetsvoorstel voor de invoe-
ring van passend onderwijs. De coa-
litiepartijen VVD en CDA, gesteund 
door de gedogers PVV en SGP, vinden 
het ook prima dat er 300 miljoen euro 
wordt bezuinigd.
 
Op 15 maart stemde de Kamer over het 
wetsvoorstel voor passend onderwijs 
en de bezuiniging daarop. Slechts 
een aantal moties en amendementen 
die mede afkomstig waren van 
de regeringspartijen konden op 
goedkeuring rekenen. Alle voorgestelde 
wijzigingen die exclusief door de 
oppositie waren aangedragen, werden 
verworpen. 
Zo had de oppositie voorgesteld 
het gereserveerde geld voor 
prestatiebeloning te gebruiken om de 
bezuiniging op passend onderwijs te 
verzachten. In het onderwijs is weinig 
steun voor prestatiebeloning, maar 
dat was voor de coalitiepartners en de 
PVV geen reden om de voorgestelde 
wijziging over te nemen.
Wél aangenomen is een amendement 
dat ouders een sterkere positie geeft. 
Het gaat hier om een wijziging die 
was voorgesteld door CDA, PvdA 
en ChristenUnie. De strekking van 
dit amendement is dat scholen het 
ontwikkelingsperspectief pas kunnen 
vaststellen na op overeenstemming 
gericht overleg met de ouders. Dit 
vinden VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs een goede zaak.
Het is ook positief dat de Kamer 
niet is meegegaan met het 
amendement om meer ruimte te 
geven voor het vormen van landelijke 
samenwerkingsverbanden naar 
richting. Als dat was aangenomen, 
zouden er landelijke protestants-
christelijke, katholieke, islamitische 
enz. samenwerkingsverbanden 
kunnen ontstaan. Een dergelijke 
indeling, gebaseerd op oud zuilair 
denken, zou het idee van een 
dekkend aanbod in de regio hebben 
ondergraven.

Betske Salverda van Odyssee: ‘Voorgestelde regio-indeling onlogisch…’

passend onderwijs 
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 ‘Wil je een excellente school 
worden, dan heb je excel-
lente leraren nodig, en die 
krijg je met deze studie’, 

zegt Fred Timmermans, bestuurder van 
de openbare RSG Slingerbos Levant in Har-
derwijk. Hij stimuleert ‘zijn’ leraren dan 
ook om de opleiding aan het Nederlands 
Instituut voor Masters in Educatie (NiME) 
te gaan doen. 

‘Hierdoor krijgen we leraren met een 
meer onderzoekende houding, die zelf 
werk willen maken van verdere verbe-
tering van het onderwijs. Zo zullen inno-
vaties vanuit de docenten zelf komen en 
dat heeft veel meer effect dan vernieu-
wingen van bovenaf. Dat zullen we echt 
gaan merken binnen de scholen’, aldus 
Timmermans. RSG Slingerbos Levant 

Excellente 
docenten dankzij  

de Lerarenbeurs
dankzij de lerarenbeurs 

hebben inmiddels 75 
docenten een Master in 

educatie gehaald. Met 
hun nieuw opgedane 

kennis kunnen zij binnen 
hun scholen voor een 

kwaliteitsimpuls zorgen. 
veel werkgevers faciliteren 

deze docenten dan ook 
graag tijdens hun opleiding. 
de master is op alle fronten 

een succes.

heeft inmiddels al vier afgestudeerde 
Masters in Educatie, en twee zijn er in 
opleiding.

Ook het openbare Atlas College in Hoorn 
heeft al afgestudeerde masterdocen-
ten. Eén van hen is Marco Kragten (39), 
biologieleraar aan OSG West-Friesland 
in Hoorn, onderdeel van het Atlas Col-
lege. Hij vindt de Master in Educatie een 
‘prachtige aanvulling op het leraarschap’. 
Kragten: ‘Docenten willen innovaties in 
het onderwijs graag wetenschappelijk 
aanpakken en deze opleiding geeft daar-
voor de handvatten.’ 

Eerstegraadsleraar Kragten heeft eerder 
een universitaire studie biologie afge-
rond en heeft dus al een vakinhoudelijke 
mastertitel. ‘De Master in Educatie is heel 

Marco Kragten en Sander 
Galjaard: ‘Masterstudie 

een gouden greep’.



teKst: lUcy beKer
beeld: rUUd jonKers en rsg slingerbos levant.
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Master in edUcatie 

anders, dit gaat over het onderwijs zelf, 
het effect van didactiek en methodes, 
experimenten. Dit is sociale wetenschap. 
Heel interessant.’

Afstudeeronderzoek
De NiME-masterstudies duren twee jaar, 
omdat het deeltijdopleidingen zijn. De 
deelnemende docenten worden één dag 
per week vrijgeroosterd voor hun stu-
die, om hoorcolleges en studiedagen bij 
te wonen. ‘Maar om de master te halen, 
moet je zeker twee dagen per week stu-
deren’, zegt Kragten. ‘Het vergt dus nog 
veel eigen tijd, maar dat had ik er graag 
voor over’. 

De studie wordt altijd afgerond met een 
eindonderzoek. Kragten onderzocht hoe 
zinvol het gebruik van diagrammen in de 
lesstof is. ‘Het blijkt dat veel leerlingen de 
vaardigheid missen om die diagrammen 
goed te lezen. Dat moeten ze dus eerst le-
ren, en dat is een nieuw inzicht.’ 
Zijn onderzoek is illustratief voor de 
onderzoeken die worden gedaan in de 
NiME-opleidingen, zegt Sander Galjaard, 
projectleider van het NiME. ‘Steeds wordt 
de onderwijspraktijk verbonden met de 
wetenschap. Zo hebben we nu dus al 75 
onderzoeken waar informatie uitkomt 
die direct inzetbaar is in de onderwijs-

praktijk’, aldus Galjaard. Het is de be-
doeling dat de afgestudeerden dit soort 
onderzoek ook binnen hun eigen school 
gaan opzetten, en daar collega’s bij be-
trekken. ‘Masterdocenten ontwikkelen 
een kritische houding en weten hoe ze 
kunnen nagaan of een bepaalde aanpak 
werkt in de praktijk’, aldus Galjaard. 

Marco Kragten bevestigt dat: ‘Ik zie bij-
voorbeeld enquêtes langskomen, waar-
van ik nu soms denk: dat kan anders en 
dan levert het meer op. Daar begin ik nu 
ook over. Ook merk ik dat ik leerlingen 
beter kan begeleiden als ze met onder-
zoeksvragen komen, bijvoorbeeld voor 
hun profielwerkstuk.’

Carrièrekansen
De NiME-masteropleidingen staan open 
voor leraren in het primair en voortgezet 
onderwijs en het mbo. De leraren met een 
bachelordiploma halen hiermee niet hun 
eerstegraadsbevoegdheid, omdat het 
geen vakinhoudelijke opleiding is. Wel 
mogen ze MeD achter hun naam zetten 
en binnen de scholen wordt deze extra 
kennis vaak beloond. Voor deze master-
docenten komt bijvoorbeeld de LD-schaal 
binnen bereik. 

‘Dit is voor leraren een kans om carrière 
te maken, zonder het lesgeven op te moe-
ten geven, dat is het mooie’, zegt Marco 
Kragten. ‘Vroeger was de enige mogelijk-
heid voor promotie in het onderwijs een 
overstap naar een managementfunctie. 
Maar ik wil juist graag actief blijven in 
mijn vak en voor de klas blijven staan. 
Ik doe dit uiteindelijk voor de leerlingen.’ 
Van zijn school kreeg Kragten alle me-
dewerking. Voor één dag per week werd 
vervanging geregeld. Daarnaast betaal-
de het schoolbestuur mee aan de oplei-
ding, want de Lerarenbeurs dekt niet alle 
kosten. De beurs omvat 3500 euro, wat 
bijna de helft van het collegegeld is, en 
de vervangingskosten. 

Investering
Sander Galjaard van het NiME is met het 
ministerie in gesprek over de omvang 
van de beurs. ‘We hopen dat de vergoe-
ding wordt opgerekt naar 7000 euro. Dit 

past immers in het streven naar kwali-
teitsverbetering in het onderwijs.’
Intussen adviseert Galjaard de school-
besturen toch om mee te betalen aan 
de masterstudie, bijvoorbeeld uit een 
bovenschools ‘potje’ voor professionali-
sering. ‘Zie het als een investering in de 
kwaliteit van het onderwijs, in het func-
tiebouwwerk van de school én in goed 
personeelsbeleid’. 

Daarnaast adviseert hij scholen om afge-
studeerde masterdocenten de ruimte te 
geven om iets met hun kennis te doen. ‘Er 
zit niet direct een schaalverhoging aan 
de titel vast, maar dat is voor leraren ook 
meestal niet de drijfveer’, weet Kragten. 
‘Wél wil je als masterdocent de mogelijk-
heid krijgen om het geleerde in praktijk 
te brengen, om de theorie ook echt het 
lokaal in te schuiven.’ 

Kragten zelf gaat op zijn school docenten 
in opleiding begeleiden bij hun eigen on-
derzoek. Bovendien wil hij doorstuderen 
om te promoveren. Dat betekent een ver-
volgstudie van nog eens vier jaar. Hij is 
het met bestuurder Fred Timmermans 
eens: ‘Leerlingen en ouders zullen het 
merken als goede docenten nog beter 
worden, ook omdat zij andere docenten 
aansteken met hun enthousiasme. Een 
Master in Educatie is voor elke school een 
gouden greep.’ <

Lerarenbeurs weer 
aan te vragen 
Van 2 april tot 1 juni 2012 is de Lera-
renbeurs voor het studiejaar 2012/2013 
aan te vragen. De beurzen worden 
toegekend op volgorde van binnen-
komst van de aanvragen. Dit jaar is 40 
miljoen euro beschikbaar, waarvan 16 
miljoen bestemd is voor leraren in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs die met 
ontslag bedreigd worden als gevolg van 
de bezuinigingen op passend onderwijs. 
Enige snelheid met aanvragen is gebo-
den, want vorig jaar was het budget voor 
de Lerarenbeurs vrij snel uitgeput.  
< Kijk op www.mastersineducatie.nl.

Fred Timmermans: ‘Zo krijg je excellente leraren.’



 hope XXl jUnior

leerlingen uit groep 7 met 
verschillende culturele 

achtergronden komen op 
25 mei op de euromast 
in rotterdam bij elkaar 

om te praten over de 
toekomst van de wereld. 

deze kinderconferentie 
sluit aan bij het ambitieuze 
jongerenproject hope XXl. 

samen aan de  
toekomst werken

‘Martin Luther King wil-
de het al, wij doen het 
nu ook echt’, zegt Frits 
Bloemberg, een van de 

initiatiefnemers van HOPE XXL. Doel 
daarvan is het presenteren van een 
mondiale toekomstvisie van de jongere 
generatie voor een gelukkig en gezond le-
ven voor iedere wereldburger. Daarvoor 
hebben Nederlandse jongeren een lijst 
met ambities geformuleerd, zoals: ‘Wij 

vinden dat er in een samenleving veel 
ruimte moet zijn voor diversiteit.’ 
Basisschoolleerlingen sluiten aan bij het 
project met de kinderconferentie in de 
Euromast. In totaal zullen daar kinde-
ren uit ongeveer honderd landen verte-
genwoordigd zijn. Zij brengen ieder een 
O.P.A. of O.M.A. mee: een Ondersteunend 
Persoonlijk Assistent of Ondersteunend 
Meedenkend Assistent.

Liemers List
Het is 2008 als Chris van de Ven, direc-
teur van het cultureel centrum in Duiven 
(in de Gelderse regio De Liemers), een te-
lefoontje krijgt van de plaatselijke bank. 
Of hij iets wil organiseren voor en door 
jongeren, een project dat maatschappe-
lijk relevant is. Van de Ven, met 17 jaar 
ervaring als docent maatschappijleer, 
loopt dan al een tijdje rond met het idee 
om jongeren aan het denken te zetten 
voor een mondiaal toekomstperspectief. 
Plotseling komen alle lijntjes bij elkaar 
en al snel vindt hij tien jongeren die de 
oprichters van HOPE XXL worden. Zij 
formuleren de Liemers List, 100 artikelen 
die tot doel hebben dat álle mensen op 
de hele wereld hun leven een hoog cijfer 
kunnen geven. 

teKst: eva schraM
beeld: hope XXl

Jessie Reuvekamp is een van die jonge-
ren. Van jongs af aan is zij bezig met het 
welzijn van andere mensen en het besef 
dat je de wereld netjes moet achterlaten 
voor de volgende generatie. ‘Ik vind het 
heel belangrijk om iets bij te dragen’, zegt 
ze. Inmiddels is HOPE XXL flink gegroeid. 
Een grote groep jongeren is erbij betrok-

ken en duizenden mensen hebben hun 
steun uitgesproken voor het ideaal van 
HOPE XXL. Er is een tweede versie van de 
Liemers List gemaakt met input van jon-
geren uit heel Nederland. Komend najaar 
wil de organisatie een Europees gedra-
gen lijst presenteren. Daarvoor werken 
de jongeren samen met de Universiteit 
Leiden. Studenten uit heel Europa kun-
nen bijdragen.
De stichting geeft kosteloos workshops, 
lessen en debatten op scholen. Daarvoor 
worden vaak lokale bestuurders uitge-
nodigd. ‘Om te kijken hoe jongeren ook 
lokaal bij kunnen dragen aan een betere 
wereld. We geloven erg in het motto 
think global, act local,” zegt Bloemberg. 

Ik ben welkom
Wie het heeft over de aarde netjes achter-
laten voor de volgende generatie, moet 
die nieuwe generatie erbij betrekken. Dat 
is het idee van de kinderconferentie die 
VOS/ABB en HOPE XXL op 25 mei organi-
seren. In de Euromast in Rotterdam kij-

‘We willen  
de boel  

aanjagen’
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Kinderen praten mee in Glazen Kluis
Groep 7 van de openbare basisschool Lucas van Leyden in Leiden heeft als 
eerste al meegedaan aan een actie van HOPE XXL. De hele klas ging in 
december ontbijten in de Glazen Kluis, waar de jongeren van HOPE XXL 
een marathondiscussie van 24 uur had georganiseerd met prominenten 
als Freek de Jonge en Jan Terlouw. De kinderen maakten daar al een 
ontwerp voor een wereldvlag en praatten met de jongeren over de grote 
thema’s van de Liemers List. Met de Glazen Kluis sloot Hope XXL aan op 
de actie met het Glazen Huis van Serious Request.
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ken de leerlingen uit over Nederland, ter-
wijl zij zich over mondiale onderwerpen 
buigen. Bloemberg: ‘Kinderen uit groep 7 
met verschillende culturele achtergron-
den komen bij elkaar om te praten over 
de thema’s in de Liemers List. Ze denken 
na over de vraag hoe de toekomst eruit 
moet zien.’ Ook gaan de deelnemende 
kinderen een wereldvlag ontwerpen.
De kinderconferentie sluit mooi aan 
bij het motto ‘Ik ben welkom’ van de 
School!Week 2012, de landelijke cam-

pagneweek waarmee VOS/ABB en Ver-
eniging Openbaar Onderwijs in maart 
het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs positief in de schijnwerpers 
hebben gezet. 
Maar zijn kinderen van de basisschool 
wel bezig met thema’s als duurzaamheid 
en oorlog en vrede? ‘Jazeker,’ zegt Bloem-
berg, ‘kinderen kunnen onbevangen 
naar een thema kijken. Zij zien de over-
eenkomsten tussen mensen, de focus op 
verschillen komt later pas.’ 

Ook Reuvekamp denkt dat kinderen goed 
in staat zijn mee te denken over de the-
ma’s uit de Liemers List. ‘De jeugd van nu 
groeit op als wereldburger en heeft snel 
door wat er mis is. Het is belangrijk om 
daarover te praten. Ik zie de conferentie 
vooral als moment om bij de kinderen het 
bewustzijn los te maken dat we samen 
deze wereld beter moeten maken.’ 
Als theaterdocent en pabo-student is 
Reuvekamp al langer bezig met het in-
spireren van kinderen om zich bezig te 
houden met mondiale thema’s. Tijdens 
haar stage heeft ze lesgegeven over HOPE 
XXL en merkte ze dat de leerlingen daar 
duidelijk een mening over hadden. ‘Ze 
vonden het bijvoorbeeld zorgelijk dat de 
gezondheidszorg in derdewereldlanden 
zo tekortschiet of ze vroegen zich af hoe 
het kan dat er mensen sterven van de 
honger, terwijl wij hier meer dan genoeg 
eten hebben.’

Meer dan millenniumdoelen
HOPE XXL heeft een raad van aanbeve-
ling, waarin veel prominenten zitten. Jan 
Terlouw, Freek de Jonge, Jan Pronk, Guus-
je ter Horst en Maarten van Rossem zijn 
slechts enkele van de namen die achter 
HOPE XXL staan. 
In 2014 wil de stichting de Liemers List 
presenteren aan de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties. Dat zal dan 
de vierde versie van de lijst zijn, die door 
jongeren van over de hele wereld is sa-
mengesteld. ‘Wij willen natuurlijk niet 
alleen de Nederlandse visie laten zien. 
De hele wereld moet erover meedenken. 
We gaan nu proberen via rotary clubs ons 
project wereldwijd te verspreiden,’ zegt 
Reuvekamp. 
Lijkt de Liemers List niet erg op de mil-
lenniumdoelen die de VN zelf heeft opge-
steld? Bloemberg: ‘We realiseren ons dat 
veel onderdelen uit de lijst al op stapel 
staan, maar we willen de boel aanjagen. 
Daarnaast is de Liemers List in de kern 
anders. Wij presenteren vanuit de jon-
gere generatie een visie op de toekomst. 
Daardoor kan de impact veel groter zijn. 
Uiteindelijk zegt HOPE XXL tegen de 
machthebbers van de wereld: kom op 
jongens, aan de slag nu.’ <

‘Kinderen kunnen onbevangen 
naar het thema kijken’

hope XXl jUnior 

Leidse schoolkinderen schoven in de Glazen Kluis aan voor een ontbijtdiscussie.
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de vak –en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis-, voortgezet en 
speciaal onderwijs. Het kantoor is gevestigd aan de Nieuwegracht te Utrecht.

De AVS zoekt op korte termijn een
enthousiaste helpdeskmedewerker

(v/m 28 – 32 uur)

Een van de belangrijkste taken van de AVS is de ondersteuning en advisering van de leden. De helpdesk vervult hierbij wat betreft de 
eerstelijnsdienstverlening een centrale rol.

Leden kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over o.a. 
- hun eigen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en juridische ondersteuning
- wet- en regelgeving, sociale zekerheid, de CAO, onderwijsactualiteiten
- het AVS-aanbod inzake maatwerk, advies en opleiding
De helpdeskmedewerkers staan de AVS-leden deskundig met raad en daad bij of verwijzen de vragen door naar de 
tweedelijnsdienstverlening van de AVS.

Belangrijke competenties voor deze functie zijn, waarbij we ervan uitgaan dat u deze heeft of snel eigen kunt maken:
•	 kennis	van	wet-	en	regelgeving,	incl.	sociale	zekerheid
•	 kennis	van	het	bestaande	AVS-aanbod	en	aanbod	van	derden
•	 kennis	van	de	school-	en	onderwijswereld
•	 bij	voorkeur	kennis	van	het	voortgezet	onderwijs
•	 globale	juridische	kennis	
•	 vraaggericht	en	kwaliteitsbewust
•	 inlevingsvermogen	en	collegialiteit	voor	de	doelgroep	leidinggevenden
•	 goede	attitude	van	luisteren	en	doorvragen
•	 goede	communicatieve	eigenschappen

Wij bieden u:
•	 een	uitdagende	baan	met	uitzicht	op	een	vast	dienstverband	
 (een overeenkomst op basis van detachering behoort ook tot de mogelijkheden)
•	 scholing	gericht	op	de	invulling	van	de	functie
•	 een	collegiale	omgeving	waar	voldoende	ruimte	is	om	uzelf	te	ontplooien

Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u onder vermelding van ‘vacature helpdesk’ richten aan de heer R. Willemstein, directeur AVS, 
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht, of per mail naar e.dejong@avs.nl

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Carine Hulscher-Slot, tel. 030–2361010.
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Ook u kunt met een column in School! staan. Mail naar 
redactie@voo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor 
bijdragen aan te passen of te weigeren.

Excelleren, Nederland in de top 5 van kenniseconomieën, de 
lat omhoog. Kreten die we in onderwijsland steeds meer horen. 
Dat dit belangrijk is voor de BV Nederland, wil iedereen wel ge-
loven. Maar hoe nemen we jongeren hierin goed mee? Ik geloof 
dat we veel meer van hen mogen verwachten dan nu gebeurt. 

We zeggen in Nederland al snel ‘je kunt het of je kunt het niet’ 
of ‘je moet het in je hebben’. Maar als je gaat praten met mensen 
die ergens heel goed in zijn geworden, zoals mijn collega Huub 
Nelis en ik deden tijdens de research voor ons nieuwe boek over 
uitblinken, wordt al snel duidelijk dat zij wel een zekere aanleg 
hadden waardoor ze zich een domein sneller eigen maakten, 
maar dat het bovenal gaat om training. Weken, maanden, jaren 
aaneen. Het is eigenlijk heel simpel: alles wat je vaker doet, ga 
je beter beheersen. Al is het maar omdat zich elke keer dat je oe-
fent nieuwe verbindingen in je brein vormen. En wie doelgericht 
bezig is om de lat steeds ietsje hoger te leggen, en daarbij goed 
refl ecteert op dat proces, kan ver komen. 

Maar stel dat je dit uitlegt aan pakweg een havo 4-klas. Zie je ze 
al kijken? Het lijkt wel haaks te staan op de huidige jongeren-
cultuur, waarin we tegen jongeren zeggen dat de jeugd ‘de tijd 
van je leven’ is. Kortom: genieten! Maar hun brein is plastischer, 
veranderlijker, dan dat van volwassenen. Ze maken sneller spron-
gen vooruit. Daarom is het voor henzelf én voor onze hele maat-
schappij essentieel dat ze zichzelf in die fase goed ontplooien. 
Dus zonder nu direct te willen drillen: het mag wel wat minder 
draaien om chillen. 

Willen we jongeren stimuleren om beter hun best te doen, dan 
is het cruciaal dat we anders gaan denken en praten over talent. 
Het gaat over leerpotentie, en het is de vraag wat je met die po-
tentie dóet.
Steeds meer scholen denken na over de vraag hoe zij hun best 
presterende leerlingen verder kunnen brengen. Vaak denken we 
dan aan de hogere onderwijsniveaus. Maar feitelijk kan iedereen, 
op elk niveau, ergens heel goed in worden. We willen toch ook 
excellente kappers, loodgieters en bakkers? Dat gaat niet vanzelf.
We moeten jongeren helpen in de zoektocht naar hun passies en 
talenten. En dat is er in deze tijd met grenzeloos veel mogelijkhe-
den niet makkelijker op geworden. 

Yvonne van Sark is directielid bij YoungWorks, bu-
reau voor jongerencommunicatie. Zij schreef met 
Huub Nelis de boeken Over de top – haal het allerbes-
te uit jongeren (februari 2012) en Puberbrein binnen-
stebuiten (2009/2010). < Zie ook www.youngworks.nl, 
www.overdetop.nl en www.puberbrein.nl. 

Over de top? 

aan het woord 

yvonne van sarK, directielid bij yoUngworKs



Nadat zij in 1973 haar opleiding 
aan de pedagogische acade-
mie had afgerond, ging An-
drea ter Riet-van der Klooster 

direct aan het werk in het speciaal on-
derwijs in Vlaardingen. ‘Ik werd in het 
diepe gegooid, het was gelijk tanden op 
elkaar en aan de slag!’ Na Vlaardingen 
werkte zij onder meer op de vroegere 
Lagere School 1, de huidige openbare ba-
sisschool Meerwaarde in Strijen. Deze 
school valt net als De Takkenbosse on-
der het bestuur Acis voor openbaar pri-
mair onderwijs in de Hoeksche Waard. 
Ter Riet heeft in Rotterdam en omgeving 
ook gewerkt in het middelbaar beroeps-
onderwijs. Ze is tevens een aantal jaren 
buiten het onderwijs werkzaam geweest, 
op de verkoopafdeling van een technisch 
bedrijf in ‘s-Gravendeel. Bovendien was 
ze twee jaar vertaler Nederlands-Engels, 
toen ze met haar man in de Amerikaanse 
stad Boston woonde. Hij had toen een fel-
lowship aan de Harvard University. Op 
De Takkenbosse is het nu haar vijfde jaar 
als directeur.

Talenten
De variatie aan ervaringen benut Ter 
Riet-van der Klooster om de leerlingen 

en haar personeel te laten excelleren. 
‘Ik probeer talenten van iedereen te be-
noemen en mensen te triggeren zich 
vakkundig op te stellen. Een docent mag 
zijn of haar talent inzetten op de manier 
zoals hij of zij dat wil, want het gaat bij 
goed onderwijs om vakmanschap. Ik zie 
het als mijn taak om iedereen de kans te 
geven zichzelf door te ontwikkelen. Als 
een docent ziet dat die zijn werk goed 
kan uitvoeren en daar komt een positief 
teamgevoel bij, dan komt het in de school 
allemaal dik voor elkaar. Het is hetzelfde 
als met leerlingen. Als die de ruimte krij-
gen, dan zie je ook dat ze groeien. Daarbij 
heb je vertrouwen nodig. Ik zal dan ook 
altijd mijn best doen om mijn personeel 
te steunen, uiteraard wel binnen de gren-
zen van wat professioneel noodzakelijk 
en toelaatbaar is.’

Zichtbaar
‘Ik vind het erg belangrijk dat ik als direc-
teur zichtbaar ben in de school. In mijn 
kantoortje maak ik stukken en houd 
ik de administratie bij. Niet altijd leuk, 
maar dat moet wel gebeuren. Niet lullen, 
maar pellen, zeggen we in Zeeland, waar 
ik ben opgegroeid. Hier komt mijn erva-
ring in het bedrijfsleven goed van pas! 

 top-scholen
teKst en beeld: Martin van den bogaerdt

goed leiderschap 
stimuleert  
alle talentenTOP- 

scholen met  
de E-factor
Dit is de vierde aflevering van 
een reeks artikelen over het 
project TOP-scholen. TOP-staat 
voor Talentvol Openbaar Prak-
tijkvoorbeeld. TOP-scholen 
zijn Excellent in een bepaald 
domein: zij hebben de E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten 
zien dat het openbaar en alge-
meen toegankelijk onderwijs 
álle kinderen kansen biedt en 
dat goed onderwijs om méér 
gaat dan alleen prestaties op 
het gebied van taal en rekenen. 
Hoewel TOP-scholen het op 
dat gebied uiteraard óók goed 
doen. Werkt u op een TOP-
school of kent u zo’n school? 
Meld dat dan aan VOS/ABB  
via excellent@vosabb.nl.  
Op de website www.vosabb.nl 
vindt u de criteria waar TOP-
scholen aan voldoen.
TOP-scholen tot nu toe:
1.  Mytylschool Amsterdam. 

E-factor: diversiteit. (School! 
nr. 6, 2011).

2.  Prakticon, praktijkschool 
in Doetinchem. E-factor: 
maatschappelijke betrok-
kenheid. (School! nr. 7, 2011).

3.  Openbare basisschool De 
Achtbaan in Amersfoort. 
E-factor: partnerschap met 
ouders. (School! nr. 1, 2012)

Obs De Takkenbosse in Numansdorp

‘onderwijs is vakmanschap. het is mijn taak om dat mogelijk 
te maken.’ directeur andrea ter riet-van der Klooster van 
openbare basisschool de takkenbosse in numansdorp benut 
goed leiderschap om leerlingen en leerkrachten te laten 
excelleren. daarmee geeft ze deze school de e-factor.
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specifieke karakter van het openbaar 
onderwijs. ‘Wij hebben op school drie 
belangrijke regels: dat je iedereen be-
handelt zoals je zelf door andere mensen 
behandeld wilt worden, dat je afspraken 
nakomt en dat je goed zorgt voor ander-
mans spullen. Ik snap dat die regels niet 
exclusief van het openbaar onderwijs 
zijn, maar ze sluiten wel perfect aan op 
onze kernwaarden. Daarom zijn wij daar 
heel actief mee bezig. Ik hoor van ouders 
dat zij dat waarderen.’
‘Wij staan in de openbare school heel 
open voor de mogelijkheden van kinde-

ren en richten daar ons onderwijs op in. 
Het gaat erom wat je kunt, en niet om 
wat je niet kunt. Wat voor leerlingen en 
leerkrachten geldt, geldt trouwens ook 
voor ouders: laat ze pieken! En, niet on-
belangrijk als je het openbaar onderwijs 
serieus neemt: je mag bij ons anders zijn. 
Dat zie je duidelijk terug binnen Acis. De 
scholen binnen onze stichting krijgen 
alle ruimte om hun eigen karakter te 
ontwikkelen. Daarin onderscheiden wij 
ons volgens mij in deze regio heel duide-
lijk van de scholen die niet openbaar zijn.’

Voedsel
Ook haar tweetalige achtergrond –vroe-
ger werd er thuis niet alleen Nederlands, 
maar ook Engels gesproken- benut Ter 
Riet-van der Klooster om haar school te 
laten excelleren. De Takkenbosse is aan-
gesloten bij Early Bird, het project om 
leerlingen zo jong mogelijk op professi-
onele wijze in aanraking met de Engelse 
taal te laten komen. Zij geeft als near na-
tive speaker twee keer per week een uur 
Engels aan de kleuters. ‘Ik gaf hiervoor 
Engels in het middelbaar beroepsonder-
wijs en dacht altijd dat kleuters niets 
voor mij zouden zijn. Maar daar ben ik 
op deze school radicaal anders over gaan 
denken. Als je ziet hoe goed kleuterjuffen 
kunnen observeren en het onderwijsaan-
bod afstemmen op de behoeften van de 
kinderen, daar heb ik echt bewondering 
voor. In de kleuterklassen leg je de basis. 
Als het in het begin goed gaat, dan zie 
je dat in de rest van de school terug. Die 
twee uurtjes Engels per week aan de 
kleuters, die moeten ze mij niet afnemen. 
Voor mij is dat voedsel!’ < 

Andrea ter Riet-van der Klooster: ‘Mensen triggeren zich vakkundig op te stellen’. 

goed leiderschap 
stimuleert  
alle talenten

Verder probeer ik zoveel mogelijk zicht-
baar te zijn in de school. Af en toe help 
ik leerlingen, zij kunnen bij mij terecht. 
Dat geldt ook voor mijn personeel. Goed 
observeren, met mensen in gesprek gaan 
over wat ik zie en als het nodig is zeggen 
dat het ook anders kan. Niemand hoeft 
zich persoonlijk aangesproken te voelen, 
het gaat immers over onderwijs als vak-
manschap.’

Kernwaarden 
Ter Riet-van der Klooster wil excellen-
tie ook tot uiting laten komen in het 

‘Je moet als 
directeur 

zichtbaar zijn’

top-scholen 



 coMbinatiefUncties
teKst: carla desain
beeld: Martine sprangers

Combinatiefunctionaris  
brengt leerlingen  
aan het sporten

bruggenbouwers zijn het, de 1800 combinatiefunctionarissen die nederland rijk is. bouwers 
van bruggen tussen onderwijs, sport en cultuur. een van hen is richard Koppert, die de 

combinatiefunctionaris stimuleringsprijs 2011 won. Koppert is schoolsportcoördinator op 
het openbare lyceum ypenburg in den haag. de jury prees zijn ‘unieke visie op schoolsport’. 

Koppert onderzocht waarom jongeren af-
haken. ‘De reden om te stoppen lag soms 
in het sporten zelf of in de vereniging, 
geen zin meer of soms geen geld, maar 
verreweg de belangrijkste reden bleek te 
zijn: ‘geen tijd’. Leerlingen die zeiden geen 

tijd te hebben om te sporten, klaagden 
vaak over de planning van trainingen en 
wedstrijden. De meeste trainingen zijn 
’s avonds en de wedstrijden in het week-
end. Maar de avonden van leerlingen op 
het voortgezet onderwijs zitten vaak al 
vol met huiswerk en bijbaantjes. En in 
de weekenden hebben ze ook andere be-
zigheden. De fanatieke sporters blijven 
hun club wel trouw, maar die komen dan 
weer in de knoop met hun huiswerk.’

Tussen vier en halfzes
Koppert zocht en vond de oplossing in 
sporttrainingen en -wedstrijden op 
school aan het eind van de schooldag, 
tussen vier uur en halfzes. Dat blijkt te 
werken. ‘Zo houden leerlingen tijd over. 
Als ze thuiskomen, hebben ze nog de hele 

avond voor huiswerk of andere dingen. 
Verschillende sportverenigingen komen 
nu bij ons op school trainingen verzor-
gen. Leerlingen kunnen daarvoor een 
strippenkaart kopen. Voor degenen die 
lid willen worden van de schoolsport-

club, organiseren we met andere scho-
len samen sportwedstrijden, ook aan-
sluitend aan de lesdag. Echt fanatieke 
sporters worden daarnaast nog lid van 
een sportvereniging; zij kunnen door de 
week op school trainen en wedstrijden 
spelen en in het weekend in verenigings-
verband meedoen met de reguliere com-
petitie.’

Op Lyceum Ypenburg draait American 
football het best van alle schoolsporten. 
‘Ons schoolteam wint de ene wedstrijd na 
de andere in scholencompetities. De prij-
zenkast puilt inmiddels uit van de bekers 
die dat team gewonnen heeft. Basketbal, 
(meisjes)voetbal en handbal beginnen 
ook goed te lopen en freerunning is dit 
schooljaar van start gegaan. Met het geld 
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‘Geweldig, die prijs’, glun-
dert Richard Koppert. ‘Een 
enorme opsteker en een 
mooi compliment voor de 

visie die ik de laatste jaren ontwikkeld 
heb.’ Koppert wilde iets doen aan het feit 
dat veel leerlingen tijdens de middelbare 
schooltijd afhaken bij hun sportvereni-
ging. 

‘Van de 12-jarigen die bij ons op het Ly-
ceum Ypenburg binnenkomen, is onge-
veer 80% lid van een sportvereniging. 
Dat percentage is in het eindexamenjaar 
gedaald tot 50 of minder. Ik vind dat erg 
jammer, want het betekent dat de meeste 
leerlingen niet méér aan sport doen dan 
die paar gymlessen op school. Bovendien 
blijkt uit onderzoek naar pubergedrag 
dat gewoontes die tussen het 12e en het 
17e levensjaar gevormd zijn, niet gemak-
kelijk meer veranderen. Dus wie in de pe-
riode van voortgezet onderwijs geen bin-
ding houdt met een sportvereniging, zal 
later niet gemakkelijk alsnog lid worden.’ 

Geen zin, geen geld, geen tijd
Koppert vervolgt: ‘Er zijn wel 100 rede-
nen te bedenken waarom jongeren zou-
den moeten sporten, van lichamelijke 
gezondheid, via sociale weerbaarheid, 
tot plezier en zelfvertrouwen. Maar wie 
daarnaast één reden heeft om niet meer 
te sporten, zal ermee stoppen.’ 

‘Leerlingen willen niet meer  
’s avonds trainen’
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van de stimuleringsprijs, 2500 euro, ga ik 
cheerleading opzetten, daar was in alle 
leerjaren veel vraag naar. Als je het goed 
doet, is cheerleaden echt topsport, een 
combinatie van turnen en dansen. De 
leerlingen hebben zelf contact gezocht 
met dansscholen in de buurt en iemand 
bereid gevonden bij ons op school de trai-
ningen te komen verzorgen.’

Alleen maar voordelen
Schoolsport als naschoolse activiteit in 
de late middaguren, gegeven door trai-
ners van sportverenigingen, heeft voor 
iedereen voordelen, vindt Richard Kop-
pert. ‘De leerlingen krijgen trainingen 
op hoog niveau, zonder dat het hun extra 
reistijd kost. Ze trainen gezellig met hun 
eigen schoolgenoten. Sportclubs houden 
of krijgen contact met jongeren, hoeven 
niet zelf leden te werven en kunnen onze 
accommodatie gebruiken. Omdat we dit 
in schoolverband regelen, kunnen we de 
kosten laag houden, dat is weer prettig 
voor de ouders.’

Voor de school heeft deze opzet van het 
sporten ook allerlei voordelen: de sport-
ruimtes worden beter benut, ook na 
schooltijd, de trainers van de sportver-
enigingen brengen veel expertise mee en 
zijn zelfs bereid soms ook wat reguliere 
gymlessen in te vullen, en het sportta-
lent van de leerlingen wordt gestimu-
leerd. Het bredere aanbod is bovendien 
aantrekkelijk voor eventuele nieuwe 
leerlingen en kan gebruikt worden om 
de school te promoten. Ook de sport zelf 
heeft baat bij deze opzet: Nederland 
mikt immers op het binnenhalen van de 
Olympische Spelen in 2028 en een plaats 
in de top-5 wat medailles betreft. ‘De 
sporters van dan zijn de leerlingen die nu 
het voortgezet onderwijs binnenkomen, 
nog een reden om te zorgen dat ze blijven 
sporten’, lacht Koppert. <

De regeling
De zogenoemde combinatiefuncties komen voort uit de langlopende landelijke 
regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’, die in 2008 van start ging. De 
doelstellingen van deze regeling zijn: 
•  Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod 

in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, te beginnen in de 40 
krachtwijken.

•  Het versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke 
functie: hun inzet voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.

•  Het stimuleren van een dagelijks sportaanbod op en rond scholen voor alle 
leerlingen.

•  de jeugd meer in aanraking brengen met kunst en cultuur.

De regeling wordt gezamenlijk gefinancierd door de landelijke overheid 
en gemeenten. De landelijke overheid betaalt 40% per fte. De gemeente 
is verantwoordelijk voor de resterende 60%. De concrete invulling van 
combinatiefuncties verschilt per gemeente. Scholen rapporteren enkele 
malen per jaar over de vorderingen. Die gegevens worden landelijk verzameld 
om de resultaten van deze regeling goed te kunnen volgen. Van de 1800 
combinatiefunctionarissen zijn verreweg de meesten werkzaam in de sport, 
slechts ongeveer 6% van hen werkt op het gebied van cultuur.  
< Meer informatie: www.combinatiefuncties.nl/stimuleringsprijs.asp 

Richard Koppert: ‘Ik ga nu ook cheerleading opzetten.’

coMbinatiefUncties 



 school! en geboUw
teKst: Martin van den bogaerdt
beeld: Martin van den bogaerdt en harry tielMan

het hoofdgebouw van de openbare rsg ter apel is een uniek voorbeeld van de stijl van 
de amsterdamse school. de klok in de hal, de lampen in het trapportaal, de stilistische 
ornamenten: aan alle details is aandacht besteed.

kent, vertelt dat oud-leerlingen bij een 
bezoek aan het gebouw nog steeds met 
ontzag naar de klok kijken. Het uurwerk 
staat naast de ingang van de vroegere di-
rectiekamer, waar leerlingen die de klas 
waren uitgestuurd, moesten wachten tot 
de rector tijd voor hen had.

Opmerkelijke details
Een ander mooi detail is de vlaggenmast 
bij het ingangsportaal, met aan de basis 

Amsterdamse School  
in Groningse land

De vroegere Rijks-HBS in het 
Groningse dorp Ter Apel werd 
in 1924 in gebruik genomen. 
Het ontwerp is van Gerrit 

Westerhout, die bij de Rijksgebouwen-
dienst werkte. Hij ontwierp ook de Rijks-
HBS in Almelo en een aantal gebouwen 
van de Technische Hogeschool (de hui-
dige TU) in Delft. 
Het rood van de bakstenen, de golvende 
patronen van dakpannen die in de mu-

ren zijn aangebracht, de verschillende 
stilistische ornamenten en de lange 
betegelde gangen: de stijl van de Am-
sterdamse School is nog steeds in het 
hele gebouw terug te vinden. Typerend 
is ook de staande klok, die direct bij bin-
nenkomst in de ontvangsthal zichtbaar 
is, nog steeds gestaag doortikt en elk 
kwartier statig slaat.
Jans Brinks, de financiële man van RSG 
Ter Apel die het gebouw tot in de details 
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een gestileerd zeepaardje en smeedijze-
ren krullen. Ook de brievenbus is destijds 
in de stijl van de Amsterdamse School 
aangebracht, geïntegreerd in de bakste-
nen muur van het portaal. In het glazuur 
naast de verticale gleuf staat nog RHBS. 
Aan de achterzijde van het gebouw zijn 
andere opmerkelijke details herkenbaar, 
zoals de gewelfde ventilatiegaten, die 
verbonden zijn met de vroegere zuurkas-
ten in de scheikundelokalen. De ventila-
toren doen het nog, maar de zuurkasten 
van destijds zijn nu opslag. 
Brinks vertelt dat het rijksmonument, 
ondanks het feit dat het uit de jaren 20 
stamt, zeer geschikt is voor het huidige 

onderwijs. Wel zijn er aanpassingen 
aangebracht, bijvoorbeeld voor een 
betere klimaatbeheersing. Ook is niet 
alles meer origineel. Zo zijn er (helaas) 
systeemplafonds aangebracht in de loka-
len en de vroegere lerarenkamer, die nu 
dienst doet als directievertrek. Ook heb-
ben computers hun intrede gedaan, om-
dat het gebouw immers wordt gebruikt 
voor hedendaags voortgezet onderwijs. 
Aan de achterzijde is in verschillende 
perioden nieuwbouw gerealiseerd, maar 
die is vanaf de voorzijde niet te zien. Het 
specifieke karakter van het monumen-
tale gebouw is daardoor behouden ge-
bleven. <

‘Dakpannen als sierranden  
in de muren’

RSG Ter Apel als monumentaal herkenningspunt in het Groningse dorp.

Trappenhuis met tegelvloer en glas-in-lood.

Rood steen, ornamenten en 
golvend dakpanpatroon.

Gestileerde roofvogelkoppen in gevel.

Gietijzeren zeepaardje bij vlaggenmast. 
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Medezeggenschap biedt kansen. scholen die het goed 
organiseren en er diepgang in weten te brengen, kunnen 
zich onderscheiden bij hun stakeholders. geen wonder dat 
schoolleiders en bestuurders er werk van willen maken. 
de expertisebijeenkomsten wMs voor schoolleiders en 
bestuurders waren zo succesvol, dat deze maand een 
tweede serie van start gaat.

Janine Eshuis, juriste bij VOS/ABB en één 
van de trainers van de expertisebijeen-
komsten, begrijpt wat De Jong bedoelt. 
‘In de wet staat welke onderwerpen het 
schoolbestuur in elk geval met de MR 
moet bespreken’, zegt ze, ‘en dat zijn in-
derdaad al die officiële stukken, die voor 
ouders vaak lastig zijn te doorgronden. 
Het risico bestaat dan inderdaad dat het 
een ambtelijke vergadering wordt. Een 
oplossing daarvoor kan zijn een toelich-
ting bij te voegen in wat populairdere 
taal. Daarin kan het bestuur helder ma-
ken wat de hoofdpunten zijn en waarom 
bepaalde keuzes worden gemaakt. Dat 
leidt dan al gauw tot een wat meer in-
houdelijke discussie’. Daarnaast bena-
drukt Eshuis dat het scholen vrij staat 
om ook andere vragen bij de MR op tafel 
te leggen. 

Beslagen ten ijs
Diety Hobma-Boersma, directeur van obs 
De Pikeloer in het Friese dorpje Wiuwert, 
kwam naar een van de expertisebijeen-
komsten omdat ze nog maar kort school-
leider is. ‘Ik wilde beslagen ten ijs komen 
in de MR-vergaderingen’, zegt ze. ‘Dat is 
zeker gelukt na die bijeenkomst. Nu weet 
ik precies wat de taken en bevoegdhe-
den van de MR zijn. Daarnaast vond ik 
het heel prettig om op die bijeenkomst 
eens met collega’s te kunnen praten over 

medezeggenschap in de praktijk. Juist 
die contacten geven een meerwaarde 
aan zo’n bijeenkomst.’ Ook andere be-
zoekers reageerden positief: ze vonden 
de oefeningen creatief, de voorbeelden 
praktisch en het lesmateriaal goed.

Nieuwe reeks
Alle reden dus om de expertisebijeen-
komsten WMS dit voorjaar te herha-
len. Op 18 april gaat een nieuwe reeks 
van start. De middagen worden – ver-
spreid in het land - georganiseerd door  
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs samen. Trainers zijn Janine 
Eshuis van VOS/ABB en Rein van Dijk 
en Janny Arends van de VOO. Zij geven 
uitleg over positie, taken en bevoegd-
heden van de (adjunct-)schoolleider 
en bestuurder. Ook is er aandacht voor 
communicatie met de (G)MR en alle 
ruimte voor vragen en de bespreking 
van voorbeelden uit de praktijk. In het 
najaar begint een serie verdiepingsbij-
eenkomsten voor mensen die nog meer 
uit de WMS willen halen. < Kijk voor de 
exacte data op www.vosabb.nl of op 
www.voo.nl.

werk maken van 
medezeggenschap

De Wet medezeggenschap op 
scholen (WMS), die in 2007 
van kracht is geworden, heeft 
de rechten van medezeg-

genschapsraden versterkt. Het school-
bestuur moet zich tegenover de (G)MR 
verantwoorden over alle relevante be-
leidsinformatie én financiële informatie. 
De bestuurders zien in dat dit meer dan 
een verplicht nummer is: ze halen er re-
levante feedback uit.
‘In de MR zitten immers juist de meest 
betrokken ouders, van wie we graag 
horen hoe ze over de school denken’, 
zegt Raymond de Jong, algemeen direc-
teur van de Stichting Escaldascholen 
in Zeeuws-Vlaanderen. Hij was in het 
najaar op een van de eerste experti-
sebijeenkomsten. ‘Mijn kennis van de 
nieuwe wetten is nu weer helemaal up-
to-date’, reageert hij. 

Méér horen
Toch vindt De Jong het jammer dat 
de Wet WMS voornamelijk regelt dat 
MR’en meepraten over beleid en finan-
ciële zaken. ‘Van de ouders in de MR zou 
ik méér willen horen, bijvoorbeeld hoe 
ze het pedagogisch klimaat in de school 
ervaren. Nu gaan die vergaderingen 
vaak over begrotingen en formatie-
plannen en daar kunnen ouders vaak 
niet zoveel mee.’

Medezeggenschap  
teKst: lUcy beKer

Waar en 
wanneer?
De expertisebijeenkomsten zijn op 
de volgende locaties en data:

• Goes, 18 april (Nobego)
• Haarlem, 25 april (Spaarnesant)
• Woerden, 16 mei (VOS/ABB)
• Drachten, 6 juni (Drait)
•  Helmond, 13 juni (Onderwijs 

maak je samen)



 vraag en antwoord

Verplicht naakt douchen
Mogen leerlingen worden verplicht om naakt te douchen na de gymles 
in het primair onderwijs?
In de schoolgids van een basisschool 
is opgenomen dat leerlingen verplicht 
naakt douchen na de gymles. Een leer-
linge in groep 3 doet dat probleemloos, 
maar het volgende schooljaar, als de 
leerlinge 7 jaar is, verzoekt de ouder om 
vrijstelling van de doucheplicht. Na wei-
gering van dat verzoek vraagt de ouder 
of haar dochter haar onderbroek mag 
aanhouden tijdens het douchen. Ook dit 
verzoek wordt door de directie afgewe-
zen. De ouder dient een klacht in bij de 
Landelijke Klachtencommissie Onder-
wijs. De LKC komt tot de uitspraak dat de 
school leerlingen wel mag verplichten 
om na de gymles te douchen, maar niet 
dat dat naakt moet gebeuren.
Volgens de LKC kan het verplicht dou-
chen worden gezien als het aanleren van 
gedrag, wat hoort bij de belangrijkste 
uitgangspunten van het bewegingson-

derwijs. Maar daarbij mag niet worden 
voorbijgegaan aan het recht op licha-
melijke integriteit van de leerling en 
schaamtegevoelens. Een uitzondering 
maken op het recht op lichamelijke in-
tegriteit is dan ook niet gerechtvaardigd. 
Indien het tegen de wil van de leerling 
of de ouders is om naakt te douchen, 
moet de leerling de gelegenheid krijgen 
om in een onderbroek, zwembroekje of 
bikini te douchen. 
Overigens dient een duidelijk beleid 
ten grondslag te liggen aan deze ver-
plichting, dat is goedgekeurd door 
de medezeggenschapsraad. Dit be-
leid hoort naar buiten toe kenbaar te 
zijn gemaakt, zodat ouders hier tijdig 
kennis van kunnen nemen. Maar ook 
de goedkeuring van de medezeggen-
schapsraad kan kinderen niet verplich-
ten om naakt te douchen. <

Verlenging zomervakantie
Valt de verlenging van de zomervakantie met twee schooldagen onder 
het maximaal aantal schoolweken dat verkort mag worden?

Een schoolweek telt volgens de wet 
minimaal vijf dagen. De vijfdaagse 
schoolweek is niet verplicht voor de 
groepen 1 en 2. 
Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen 
scholen maximaal 7 keer per school-
jaar een schoolweek inroosteren die 
niet minimaal 5, maar 4 lesdagen om-
vat (zie artikel 8 lid 7 sub b Wet op het 
primair onderwijs). Weken die al vier-
daags zijn omdat er een algemene vrije 
dag (bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag) 
in valt, tellen hierbij niet mee.
Het inroosteren van onvolledige 
schoolweken van 3 of nog minder les-
dagen is niet toegestaan. Dit met uit-
zondering van de kortere schoolweken 
die ontstaan als gevolg van het begin 
van een gebruikelijke vakantie (als 
Kerstmis of Koninginnedag midden 

in de week valt, de week van Hemel-
vaart, de eerste week na of laatste week 
voor de zomervakantie, indien gebruik 
wordt gemaakt van de in artikel 6 van 
de Regeling spreiding zomervakanties 
geboden mogelijkheid de zomerva-
kantie met twee dagen voor en/of na 
de vastgestelde periode te verlengen). 
Ook kan in een schoolweek met 1 alge-
mene feestdag (bijvoorbeeld Pasen of 
Pinksteren) een extra vrije dag worden 
ingepland. Die week valt dan wel onder 
de 7 vierdaagse schoolweken.
Scholen moeten in de schoolgids aan-
geven wanneer er onvolledige school-
weken zijn, zodat ouders al voor het 
begin van het schooljaar hiervan op 
de hoogte zijn. Uiteraard worden ook 
de schoolvakanties in de schoolgids 
vermeld. <

Helpdesk van 
VOS/ABB  
De Helpdesk van VOS/ABB geeft 
dagelijks advies en informatie 
aan leden. Mail uw vraag naar 
helpdesk@vosabb.nl of bel op de 
ochtenden van werkdagen naar 
0348-405250.

telefoon 0348-405250 
helpdesk@vosabb.nl
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vraag en antwoord 

0800-5010 
openbaar 
onderwijs
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.

telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Van groep 7 naar 
voortgezet onderwijs
Het advies van de basisschool is dat mijn zoon aan het einde van dit 
schooljaar (groep 7) naar het voortgezet onderwijs gaat. Hij is al een keer 
blijven zitten en heeft moeite met de lesstof. Is dit een goed advies?
De doorstroom van leerlingen vanuit 
groep 7 naar het voortgezet onderwijs 
is mogelijk voor leerlingen die 8 jaren 
hebben doorgebracht op de basisschool 
en van wie wordt verwacht dat ze beter 
tot hun recht komen in het voortgezet 
onderwijs. Over het algemeen is de 
schoolkeuze dan erg beperkt, waar-

schijnlijk praktijkonderwijs of het laag-
ste niveau van het vmbo, eventueel 
met leerwegondersteuning (LWOO). Of 
dit een verstandige keuze is, hangt dus 
af van de capaciteiten van uw zoon en 
of het duidelijk is dat hij is ‘uitgeleerd’ 
op de basisschool. U kunt de school vra-
gen om dit inzichtelijk te maken. <

Weglopen en verantwoordelijkheid
De basisschool van mijn zoon heeft het beleid met betrekking 
tot weglopen gewijzigd. Als een leerling is weggelopen worden 
voortaan de politie en de ouders gebeld. Ik vind dat de school haar 
verantwoordelijkheid hiermee ontloopt, het is toch de taak van de 
school om goed toezicht te houden?

In uw vraag lopen twee zaken door 
elkaar heen. De school is verantwoor-
delijk voor voldoende en adequaat toe-
zicht op de leerlingen en hiermee zou 
een verschijnsel als weglopen in ieder 
geval tot een minimum moeten wor-
den beperkt. Maar op het moment dat 
een leerling is weggelopen, behoort de 
school actie te ondernemen. Vanzelf-
sprekend moeten de ouders op de hoog-

te te worden gesteld. Daarnaast moet 
de school in acht nemen dat zij een bij-
zondere zorgplicht voor de leerlingen 
heeft. In overleg met de MR dient te 
worden vastgesteld welke maatregelen 
het beste zijn, dit is afhankelijk van de 
situatie en omgeving van de school en 
van de leerling die is weggelopen. Een 
van de mogelijke acties kan het waar-
schuwen van de politie zijn. <

Overgangscriteria
Zijn scholen verplicht om hun overgangscriteria in de schoolgids op te 
nemen of op een andere manier te publiceren?

Op de website van de rijksoverheid 
staat te lezen dat scholen hun over-
gangscriteria in de schoolgids dienen 
op te nemen. Hier is echter geen wette-
lijke basis voor, dit is niet voorgeschre-
ven in de wetgeving voor scholen. De 
Onderwijsinspectie beantwoordt uw 
vraag ook met een ja, maar kan ook 
geen wettelijke basis hiervoor weerge-
ven. Toch is het antwoord op uw vraag 

bevestigend. Scholen dienen eendui-
dige en transparante besluiten te 
nemen. Een besluit over overgaan en 
zittenblijven is altijd gebaseerd op een 
oordeel over de leerling. De gronden 
waarop tot een oordeel is gekomen, 
horen vanwege die eenduidigheid en 
transparantie, vastgelegd te zijn en 
te worden gecommuniceerd, bijvoor-
beeld via de schoolgids. <



teKst: lUcy beKer
beeld: floriade
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Floriade 2012
Kijkje in de wereld van de tuinbouw

De Floriade is een omvangrijk park van 
66 hectare waarin de tuinbouwbranche 
zich presenteert. Dit speciaal aangelegde 
park is opgedeeld in vijf ‘werelden’ met 
elk een eigen thema: gezondheid & ge-
nieten, energie & handel, toekomst & 
ontdekken, wonen & leven en theater 
& culturen. De entree is al spectaculair: 
een hypermoderne, 90 meter lange brug 
over de snelweg A73 leidt naar de hoge 
Innovatoren, het entreegebouw. De brug 
blijft na de Floriade in gebruik als ver-
binding tussen twee bedrijventerreinen.
Via de Floriadelaan komt de bezoeker op 
Floriade Plaza met het indrukwekkende 
welkomstpaviljoen van de Nederlandse 
tuinbouw met een goudkleurige koepel, 
waarbinnen een 360 graden-film wordt 
vertoond. Hier begint de ontdekkings-
tocht door de verschillende themage-
bieden. Overal is van alles te beleven. 

Het kan maar eens in de tien jaar: een 
bezoek brengen aan de wereldtuin-
bouwtentoonstelling Floriade. En deze 
zomer is het weer zo ver. Van 5 april tot 7 
oktober is de Floriade in Venlo open. Er 
is een educatief programma, dat perfect 
is voor een uniek schoolreisje of excur-
sie in het teken van de natuur.

Kinderen krijgen een expeditiegidsje 
mee, dat ze langs de hoogtepunten van 
het park leidt. 
Zo komen ze onder meer in een boom-
kwekerij van de toekomst en in het Huis 
van de Smaak, waar ze alles leren over 
groenten en fruit en bijvoorbeeld een as-
pergebed van binnen kunnen bekijken. 
In Bee for the World zien ze hoe bijen le-
ven en kunnen ze zelf nectar ophalen. 
Ook leuk: een grote, halve wereldbol 
beklimmen. Daarbinnen is veel te zien 
en bovenop is het uitzicht geweldig. En 
wie later hovenier wil worden, kan in 
het paviljoen van Choices vast eens met 
zijn handen in de aarde of zelf een tuin 
ontwerpen. 
Voor groepen zijn workshops ontwikkeld 
waar scholen op kunnen inschrijven. 
Eén daarvan is The Willowman: hij leeft 
als een kluizenaar in het bos en maakt 
er kunstwerken van wilgentakken. Als 
de kinderen hem vinden, leert hij ze ook 
werken met wilgentakken. 

Blotevoetenpad
In elk van de werelden is een horeca-
punt met een thema-speelplek. Zo zijn 
er optische en visuele speeltoestellen, 
een speelschip met klimrotsen, een wa-
terspeeltuin, een avonturenpad en een 
blotevoetenpad. Ook is er dagelijks the-
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ater, dans, acrobatiek, zang en muziek in 
het park. 
Voor een schoolreisje geldt een geredu-
ceerd tarief van 6 euro per kind (normaal 
12,50 euro per kind). Eén begeleider per 
20 kinderen is gratis, overige begeleiders 
betalen ook slechts 6 euro. De workshops 
zijn gratis. 
Het Floriadekids-programma is gericht 
op kinderen van 4 tot 12 jaar, maar voor 
brugklassen is de Floriade ook geschikt. 
Er is lesmateriaal ontwikkeld om een 
Floriadebezoek goed voor te bereiden. 
Thema’s als duurzaamheid, water, na-
tuur, cultuur, klimaat, voedingsleer, we-
tenschap en techniek komen daarin aan 
de orde. < Kijk voor alle informatie op 
www.floriade.nl of www.floriadekids.nl.

Hier is hij nog in aanbouw, maar 
inmiddels is deze halve wereldbol  
op de Floriade te beklimmen.

Indonesische tuin.

Het Huis van de Smaak. 



school! en recht 
teKst Michiel jongewaard

beeld sierag

Het geschil
In een recente (bindende) uitspraak van de 
geschillencommissie werd een deelraad 
(MR van één locatie) van een school in het 
gelijk gesteld, waardoor de schoollocatie 
open kon blijven. De deelraad en de gele-
dingen hadden negatief geadviseerd, res-
pectievelijk hun instemming onthouden 
met betrekking tot de voorgenomen slui-
ting en de gevolgen ervan. Het schoolbe-
stuur, dat het geschil zelf aanhangig had 
gemaakt bij de commissie, werd onder 
meer verweten dat het te laat om advies 
van de geledingen had gevraagd (artikel 
17 WMS) en in strijd met artikel 8 WMS 
gehandeld had, door niet tijdig alle infor-
matie ter beschikking van de deelraad te 
stellen. Het schoolbestuur wilde de locatie 
sluiten en de leerlingen naar een andere 
locatie van de school overplaatsen.

Het verweerschrift
De geledingen van de MR verwijten het 
bestuur het besluit om de school te slui-
ten overhaast en lichtvaardig te hebben 
genomen. ‘De belangen van ouders en 
personeel zijn daardoor zodanig in het 
gedrang gekomen dat de geledingen in 
redelijkheid tot het onthouden van hun 
instemming zijn gekomen.’ 
De MR stelt in het verweer verder: ‘Het be-
voegd gezag heeft zijn besluit tot sluiting 
gegrond op drie pijlers: veiligheid, finan-
ciën en onderwijskwaliteit. In het verzoek-
schrift in het adviesgeschil is aangetoond 
dat er weinig valt aan te merken op de 

veiligheid en de onderwijskwaliteit. De 
financiën zijn onvoldoende onderbouwd. 
De MR en de geledingen hebben niet de 
gevraagde financiële informatie gekregen 
(artikel 8 WMS) en zijn niet in staat gesteld 
het oordeel van de ingehuurde financieel 
deskundige af te wachten alvorens advies 
te geven of in te stemmen.’

De uitspraak
Volgens de LCG is het beëindigen van de 
werkzaamheden van een (deel van de) 
school een dermate ingrijpend besluit 
voor de betrokken ouders, leerlingen en 
het personeel, dat van het schoolbestuur 
mag worden verwacht dat ouders en per-
soneel in een zo vroeg mogelijk stadium 
bij de besluitvorming worden betrok-
ken. De WMS biedt daartoe bij uitstek de 
mogelijkheid, namelijk door het infor-
meren en consulteren van de medezeg-
genschapsraad, of zoals in dit geval, de 
deelraad. Juist door het tijdig inschake-
len van de medezeggenschapsorganen 
wordt niet alleen recht gedaan aan de 
belangen van de betrokkenen, maar ook 
aan de bepalingen van de wet, zoals arti-
kel 8 lid 1 en artikel 17 WMS. De commis-
sie stelt vast dat het bestuur lang heeft 
gewacht met het in gang zetten van de 
in de WMS beschreven procedures voor 
verzoeken om advies en instemming. 

Op 19 april 2011 stuurde het bestuur de 
ouders een uitnodiging voor een ouder-
avond op 21 april over de toekomst van 

het onderwijs in de wijk en de kwaliteit 
van het onderwijs in het bijzonder. In 
een informatiebulletin werd de ouders 
op 21 april vervolgens meegedeeld dat 
de schoollocatie zou sluiten na de laat-
ste schooldag van het schooljaar. Een 
beleidsmedewerker van het bevoegd ge-
zag verklaarde tegen de plaatselijke pers 
op 23 april dat het bestuur bewust eerst 
de ouders en het personeel over de slui-
ting heeft geïnformeerd en pas daarna 
de deelraad. Het duurde nog tot 16 mei 
voordat het voorgenomen besluit met een 
toelichting daarop aan de deelraad werd 
verstuurd met het verzoek om advies. 

Op grond van bovenstaande overwe-
gingen oordeelde de commissie dat het 
besluit om de locatie per 1 augustus 2011 
te sluiten, niet in stand kon blijven. Daar-
naast vond de LCG dat de geledingen in 
redelijkheid hun instemming aan de re-
geling van de gevolgen van de sluiting 
hebben kunnen onthouden. <

instemmingsrecht Mr
bij sluiting school 
op grond van de wet medezeggenschap op scholen (wMs) moeten schoolbesturen zorg-
vuldigheid betrachten bij de sluiting van scholen of locaties. de ouder- en personeelsgeleding 
hebben een adviesbevoegdheid bij de sluiting van de school en instemmingsrecht bij de  
regeling van de gevolgen. het is van belang de procedures nauwgezet en tijdig te voeren.  
de landelijke commissie voor geschillen wMs (lcg) kan uitspraak doen bij geschillen.

Meer informatie
Meer informatie: Janny Arends (Vereniging 
Openbaar Onderwijs), 036 5331500. 
Verweerder namens de deelraad in 
deze zaak was Willem-Hein Hogerzeil, 
advocaat te Amsterdam en cursusleider 
medezeggenschap voor de VOO. 
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De integrale uitspraak is terug te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl (LCG 105040 29 juli 2011) 



Den Vaderland 
getrouwe!
Strak in het gelid op het school-
plein en bij het hijsen van de drie-
kleur uit volle borst het Wilhelmus 
meegalmen. 

Als het aan de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen (KBOV) ligt, 
begint elke schooldag voortaan zo. 
De leerlingen zouden niet het hele 
volkslied, maar wel het eerste en 
zesde couplet uit het hoofd moeten 
kennen. Dit zijn de coupletten die 
tijdens officiële gelegenheden, na-
tionale vieringen en herdenkingen 
worden gezongen. De KBOV vindt 
dat het onderwijs ook aandacht 
moeten hebben voor de historische 
context van het lied. De discussie 
over het meegalmen van het Wil-
helmus keert eens in de zoveel jaar 
terug. In 2002 kwamen de oranje-
verenigingen (tevergeefs) met het-
zelfde idee. <

Verpaarding van 
het onderwijs
Paardenklassen in het vmbo zijn 
er al. Nu wil ponyman Henk Ble-
ker –in het dagelijks leven staatsse-
cretaris van Landbouw- een Horse 
Academy.

Deze opleiding op mbo- en hbo-
niveau zou in Deurne moeten ko-
men. Tijdens een bezoek aan die 
Brabantse plaats zei Bleker dat de 
gemeente, het bedrijfsleven en He-
licon Opleidingen spoorslags aan 
het werk moeten om het idee van 
de Horse Academy in draf uit te 
werken. De staatssecretaris denkt 
zich niet aan de paardenacademie te 
vergalopperen, omdat in Friesland 
op koeien- en zuivelgebied al de suc-
cesvolle Dairy Campus bestaat. Nu 
nog koeienklassen in het vmbo! <

Het Dagblad van Noorden publiceerde een bericht over schaamdouches naar aanleiding 
van aparte douchehokjes bij de gymzalen in twee nieuwe multifunctionele schoolgebou-
wen in Groningen. De krant schrijft dat de aparte douches passen in de ontwikkeling dat 
leerlingen na de gymles niet meer met elkaar willen douchen. 

Het bericht riep veel reacties op. Ook VOS/ABB 
krijgt geregeld de vraag hoe scholen kunnen 
omgaan met leerlingen die niet samen wil-
len douchen. Als aparte douchehokjes een 

oplossing kunnen zijn, is er op grond van 
wederzijds respect niets op tegen om hier-
voor te kiezen. <

DUO-CFI even verdwenen
DUO-CFI in Zoetermeer bestond even niet. Het gebouw van de cijferaars van het ministerie 
van OCW was virtueel verdwenen.

Als gevolg van fouten in de Basisadminis-
tratie Adressen en Gebouwen en de kop-
peling naar het kadaster van de gemeente 
Zoetermeer was het adres van DUO-CFI 
daar plotseling onvindbaar. Dat gold trou-

wens ook voor het Erasmus College en een 
restaurant in een herbouwde monumen-
tale boerderij. Andersom bleken wonin-
gen die nog niet zijn gebouwd, ineens al te 
bestaan. <

Goed opletten, minder straf
Weer een argument voor kinderen om goed Nederlands te leren: wie de taal niet beheerst, 
verdwijnt in de cel.

Politierechters straffen verdachten met een 
‘buitenlands’ uiterlijk strenger dan Neder-
landers, zeker als de verdachten geen Neder-
lands spreken. Dit blijkt uit onderzoek van 
Leidse criminologen.Verdachten met een 

‘buitenlands’ uiterlijk hebben een vijf keer 
hogere kans op celstraf dan Nederlanders. 
Spreken ze ook geen goed Nederlands, dan 
lopen ze een twintig keer hogere kans naar 
de gevangenis te moeten. <

Schaamdouche voor verlegen leerlingen

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

Opmerkelijk


