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Minder zorgleerlingen 
door nieuwe aanpak

Speciaal onderwijs: hels dilemma



1001 SCHOOLREIZEN BIJ STAYOKAY

Nu  
€ 59 p.p.!

De 29 hostels van Stayokay liggen op de leukste plekjes in de duinen, in het bos  
en in de stad.  Stayokay biedt volpension arrangementen, zaalruimte en educatieve 
programma’s, van fun, sportief tot cultureel en veldwerk.

Najaars Schoolarrangement 59 euro p.p.*
Inclusief: 2x overnachting, 2x ontbijt, 2x lunchpakket, 2x diner en zaalhuur voor  
een bonte avond.

* Geldig voor een verblijf in september en oktober 2011 • op basis van beschikbaarheid •  
te boeken in de hostels in de groene omgeving en in kust en water onder vermelding van 
Najaars Schoolarrangement. 

Boek nu via 020 639 29 29 of mail naar bookingoffice@stayokay.com
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redactIoneel 
Beeld: martIne sprangers 

Lucy Beker
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker 
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.

zorg om
zorgleerlingen
De	vertraging	van	de	enorme	bezuiniging	op	passend	onderwijs	geeft	de	scholen	
even	lucht.	Even	maar,	want	de	maatregel	is	niet	van	de	baan.	Het	uitstel	is	zelfs	
niet	ingegeven	door	enige	zorg	om	zorgleerlingen	bij	minister	Van	Bijsterveldt.	Het	
gebeurt	louter	om	partijpolitieke	redenen,	zoals	duidelijk	wordt	uit	de	analyse	op	
pagina	14/15	van	dit	nummer.	

In	tegenstelling	tot	de	minister	maakt	het	onderwijsveld	zich	wél	zorgen	over	de	kin-
deren	die	straks	de	dupe	zijn.	Veel	zorgleerlingen	die	baat	hebben	bij	de	totaalaanpak	
op	speciale	scholen,	kunnen	daar	straks	niet	meer	heen.	

School!	magazine	vroeg	aan	het	team	van	de	speciale	Alexander	Roozendaalschool	
in	Amsterdam	hoe	dat	zal	uitpakken.	De	directie	voorziet	dat	er	harde	klappen	gaan	
vallen.	Zeker	vijf	logopedisten	van	deze	school	zullen	op	termijn	hun	baan	kwijtraken,	
met	als	gevolg	dat	de	school	dan	zelfs	honderd	leerlingen	moet	wegsturen.	Want	met	
te	weinig	personeel	kan	de	school	ook	minder	kinderen	plaatsen.	

Dat	wordt	een	hels	dilemma.	Welke	kinderen	moeten	weg,	waar	moeten	ze	heen,	
en	hoe	loopt	het	met	hen	af	als	ze	geen	speciale	hulp	meer	krijgen?	Dáárover	maakt	
de	school	zich	terecht	grote	zorgen.	En	de	Alexander	Roozendaalschool	is	geen	apart	
geval;	veel	meer	speciale	scholen	krijgen	met	dit	scenario	te	maken.	Laten	we	hopen	
dat	de	logopedist	gelijk	heeft	die	in	dit	artikel	(pagina	16)	zegt:	‘De	minister	heeft	niet	
in	de	gaten	welke	enorme	gevolgen	deze	bezuinigingen	hebben	voor	de	toekomst	van	
deze	kinderen.	Althans,	ik	hóóp	dat	ze	het	niet	heeft	overzien’.	Ja,	laten	we	dat	hopen,	
want	dan	komt	ze	wellicht	nog	tot	inkeer.

Tegelijkertijd	doen	reguliere	basisscholen	wat	ze	kunnen	en	ze	boeken	soms	specta-
culaire	resultaten.	Openbare	basisschool	De	Dam	in	Lemmer	meldt	dat	er	veel	min-
der	zorgleerlingen	zijn	bij	lezen,	sinds	het	team	op	een	andere	manier	leesonderwijs	
geeft.	Het	gaat	hier	om	opbrengstgericht	werken.	Een	positief	verrassend	artikel	op	
pagina	24.	 <
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In het voortgezet onderwijs zijn er veel 

arbeidsrisico’s waar u mee te maken kunt 

krijgen. Uw werkgever is verplicht deze risico’s 

zo veel mogelijk weg te nemen of te beperken. 

Maar zelf moet u ook uw steentje bijdragen 

aan veilige werkomstandigheden. Hoe neemt u 

deze verantwoordelijkheid? De Arbocatalogus-

VO biedt duidelijkheid. 

Arbocatalogus-VO is een digitale handleiding 

met alle wettelijke normen overzichtelijk bij 

elkaar. Zo weet u op welke risico’s u alert 

moet zijn en welke maatregelen uw school 

daartegen kan treffen. 

Surf naar www.arbocatalogus-vo.nl
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IPad vervangt zware schoolboeken
Op het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam heeft één brugklas 
geen boeken meer, maar iPads. Het gaat om een experiment om de moge-
lijkheden van de iPad te beproeven. De leerlingen zijn na een paar weken 
al enthousiast.
‘Het	is	leuker	om	te	leren	met	een	iPad	dan	uit	een	boek’,	is	één	van	de	reacties.	
De	leerlingen	vinden	de	iPad	leuk	en	handig.	Ze	hoeven	nu	niet	meer	met	zware	
boekentassen	te	sjouwen.	Ook	kunnen	ze	tijdens	de	les	aantekeningen	direct	
in	de	iPad	maken.	Dat	is	voor	sommige	leerlingen	beter	leesbaar,	zeggen	ze.	
Toch	is	het	verschil	met	het	oude	leren	nog	niet	groot,	want	op	de	iPad	staan	
vooralsnog	precies	dezelfde	boeken	als	de	andere	klassen	hebben.	Die	zijn	al-
leen	digitaal	gemaakt.	Het	is	echter	de	bedoeling	dat	de	leerlingen	straks	met	
de	iPad	makkelijk	bij	extra	informatiebronnen	kunnen	komen.	‘Ik	hoop	dat	het	
leidt	tot	een	verrijking	van	het	leerprogramma’,	zegt	rector	Paul	Scharff.	Hij	
verwacht	dat	de	educatieve	uitgeverijen	erop	in	spelen	met	digitale	apps	voor	
de	iPad.	De	kosten	worden	nu	nog	gedeeld	door	uitgeverijen,	ouders	en	school.	
In	de	klas	is	maar	één	minpuntje	te	horen:	‘Ik	ben	gisteravond	vergeten	‘m	op	
te	laden…’

Ledenaanbod VOS/ABB: 
asbestinventarisaties
VOS/ABB heeft een aantrekkelijk ledenaanbod om de eventuele aanwezig-
heid van asbest in scholen in kaart te brengen.
De	Tweede	Kamer	wil	dat	er	voor	alle	scholen	in	Nederland	een	asbestinventari-
satie	is.	Dit	zou	uiterlijk	in	juni	2012	moeten	zijn	gerealiseerd.	Een	inventarisatie	
is	nodig	om	eventuele	asbestproblematiek	in	scholen	aan	te	pakken.
Het	speciale	ledenaanbod	hiervoor	heeft	VOS/ABB	met	ingenieursbureau	
Oesterbaai	ontwikkeld.	Op	verzoek	van	de	school	kan	het	ingenieursbureau	
een	asbestinventarisatie	uitvoeren.	De	kosten	daarvoor	hangen	af	van	het	
aantal	klaslokalen.	De	werkzaamheden	betreffen	het	gehele	traject	van	as-
bestinventarisatie,	beheersplan	tot	asbestsanering.	Er	kan	ook	per	onderdeel	
opdracht	verleend	worden.	Zie	www.vosabb.nl	(Ledenservice>Ledenvoordeel)		
en	www.asbestopschool.nl.	

Texelse leerlingen 
voortaan om  
halfzes op?
Minister Marja van Bijsterveldt 
schraapt onderwijsgeld weg op Texel, 
waardoor het aanbod op het eiland 
verschraalt. Rector Henk de Vries van 
de openbare scholengemeenschap De 
Hoge Berg slaat alarm.
De	 minister	 vindt	 De	 Hoge	 Berg	 met	
ruim	900	leerlingen	groot	genoeg	om	
een	einde	te	maken	aan	de	extra	finan-
ciering	die	aan	de	status	aparte	van	ei-
landschool	vastzit.	De	gevolgen	hiervan	
zullen	zijn	dat	het	onderwijsaanbod	ver-
schraalt	en	dat	een	deel	van	de	leerlingen	
voortaan	naar	Den	Helder	moet.	
Rector	De	Vries	wijst	erop	dat	Texel	verder	
weg	is	van	het	vasteland	dan	men	over	
het	algemeen	denkt.	‘Ik	zou	de	minister	
willen	uitnodigen	voor	een	reisje	van	bij-
voorbeeld	De	Cocksdorp	naar	het	vmbo	op	
de	Drs.	F.	Bijlweg	in	Den	Helder.	Stel	dat	de	
les	in	Den	Helder	om	kwart	over	acht	be-
gint,	dan	moet	de	leerling	volgens	de	OV-
reisplanner	al	rond	halfzes	op	en	om	acht	
voor	zes	met	de	bus	naar	de	veerhaven.	Als	
de	les	tot	vier	uur	‘s	middags	duurt,	is	de	
leerling	pas	weer	om	kwart	voor	zeven	’s	
avonds	thuis’,	aldus	De	Vries.	Hij	verwacht	
dat	vooral	vmbo’ers	de	dupe	zullen	worden	
van	de	bezuiniging,	omdat	een	deel	van	de	
beroepsopleidingen	zal	worden	gesloten.

De vuurtoren bij De Cocksdorp:  
een heel eind van Den Helder.
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Bètatechnische studies steeds populairder 
Ook dit jaar is de instroom in de exacte studierichtingen in het hoger onderwijs gestegen. Ten opzichte van het jaar 2000 
schrijven nu 32% meer studenten zich in bij deze opleidingen. In vergelijking met vorig jaar stijgt de belangstelling voor 
bètatechnische studies met 1,5% terwijl de instroom in alle andere niet-exacte studies juist met bijna 1% daalde. 
Groei	in	de	bètatechnische	studies	is	nodig,	wil	Nederland	bij	de	top	5	kenniseconomieën	van	de	wereld	horen.	Het	Platform	
Bètatechniek	probeert	daarom	al	jaren	de	instroom	te	verhogen.	Dat	begint	al	in	het	voortgezet	onderwijs,	waar	jongeren	op	
Technasia	en	Universumscholen	worden	gestimuleerd	om	technische	vakken	te	kiezen.	Dit	lijkt	te	werken	want	in	2010	is	het	
aantal	leerlingen	dat	een	natuurprofiel	kiest,	verdubbeld	tot	ruim	105.000	leerlingen.	Er	is	dus	nog	potentieel	genoeg	voor	de	
hogere	studies.	Dat	is	nodig,	want	de	groei	in	het	huidige	collegejaar	blijkt	minder	groot	dan	eerdere	jaren.	Er	lijkt	sprake	te	zijn	
van	een	stagnatie.	Ook	zijn	nieuwe	technische	studies	populairder	dan	de	traditionele	vakken	natuur-	en	scheikunde.
Op	pagina	26	van	dit	nummer	een	artikel	over	Universumschool	Slingerbos|Levant	in	Harderwijk,	die	leerlingen	actief	informeert	
over	bètavakken	op	een	groot	bètafestival.

Ontslagvergoeding uit rijksgeld mag toch
De laatste maanden was er gedoe over ontslagvergoedingen uit de rijksfi-
nanciering van scholen. De minister wilde dat verbieden, maar na een actie 
van VOS/ABB blijft dat zeer waarschijnlijk mogelijk.
Minister	Marja	van	Bijsterveldt	van	OCW	vond	het	niet	kunnen	dat	scholen	met	
geld	van	het	Rijk	vergoedingen	betalen	aan	ontslagen	werknemers.	Als	straf	
wilde	de	minister	de	scholen	die	dat	blijven	doen,	korten	op	hun	inkomsten.	
VOS/ABB	heeft	de	minister	er	echter	van	kunnen	overtuigen	dat	het	veel	goed-
koper	kan	zijn	om	uit	de	rijkssubsidie	een	ontslagvergoeding	te	betalen	in	plaats	
van	een	kostbare	juridische	procedure	in	gang	te	zetten.	
Het	definitieve	besluit	in	deze	kwestie	valt	deze	maand	of	is	net	gevallen	bij	
het	verschijnen	van	dit	nummer.

Duits circus naar 
Nederlandse scholen
Het educatieve Duitse circus ZappZarap 
komt naar Nederland. Scholen kunnen 
dit circus bijvoorbeeld voor hun school-
reisjes of vakantieproject inschakelen.
Circus	ZappZarap	voert	elk	jaar	op	meer	
dan	100	verschillende	plaatsen	in	Europa	
projecten	uit	met	een	maximum	van	500	
leerlingen.	Een	week	lang	werken	leer-
lingen	en	docenten	samen	aan	verschil-
lende	circusnummers.	Het	hoogtepunt	is	
de	eindshow	in	een	echte	circustent.
ZappZarap	geeft	advies	over	financie-
ringsmogelijkheden,	sponsoring	en	PR-
acties	om	het	circusproject	in	financieel	
magere	tijden	mogelijk	te	maken.	Meer	
informatie	staat	op	www.zappzarap.nl.	

Aanvragen godsdienstig en 
humanistisch vormingsonderwijs
In een brief aan alle openbare basisscholen hebben VOS/ABB en de Vereni-
ging Openbaar Onderwijs het belang onderstreept van godsdienstig en hu-
manistisch vormingsonderwijs (gvo/hvo). 
Scholen	kunnen	bij	het	dienstencentrum	GVO	en	HVO	een	aanvraag	indie-
nen	voor	lessen	gvo/hvo.	De	lessen	hebben	tot	doel	om	kinderen	te	helpen	hun	
eigen	kijk	op	het	leven	te	ontwikkelen	en	om	oog	te	hebben	voor	wat	geloof	
voor	mensen	kan	betekenen.	Ook	kunnen	openbare	scholen	met	deze	lessen	
de	leerlingen	respect	bijbrengen	voor	mensen	met	andere	geloofs-	of	levens-
overtuigingen	en	culturen.
De	lessen	worden	gegeven	door	docenten	die	verbonden	zijn	aan	kerken,	mos-
keeën	en	humanistische	organisaties.	Meestal	gaat	het	om	een	of	twee	uur	per	
week.	De	lessen	zijn	alleen	bedoeld	voor	de	leerlingen	die	zich	hiervoor	opge-
ven.	Ouders	hebben	in	Nederland	wettelijk	(artikel	50	en	51	WPO)	het	recht	om	
de	openbare	basisschool	te	vragen	om	godsdienstonderwijs	of	humanistisch	
vormingsonderwijs	te	organiseren.	De	lessen	worden	gefinancierd	door	de	rijks-
overheid.	Meer	informatie	is	te	vinden	op	www.gvoenhvo.nl
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VOS/ABB-bijeenkomsten  
over krimp
Deze maand organiseert VOS/ABB twee themabijeenkomsten over 
de gevolgen van demografische krimp. De bijeenkomsten zijn gratis 
voor leden van VOS/ABB. Aanmelden kan via e-mail.
De	krimp	van	het	aantal	leerlingen	wordt	veroorzaakt	doordat	er	min-
der	kinderen	worden	geboren,	in	sommige	gebieden	in	combinatie	met	
de	trek	van	het	platteland	naar	de	steden.	Dat	krimp	grote	gevolgen	
heeft	voor	het	onderwijs,	hebben	sommige	schoolbesturen	al	ervaren,	
bijvoorbeeld	in	Zuid-Limburg,	Zeeuws-Vlaanderen	en	Noord-Gronin-
gen.	Krimp	heeft	niet	alleen	gevolgen	voor	leerlingen	en	ouders,	maar	
ook	voor	personeel,	financiën,	gebouwen	en	materieel	beheer,	het	pe-
dagogisch	klimaat	en	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.	Bovendien	kan	
de	(openbare)	identiteit	van	de	school	in	gevaar	komen.
De	bijeenkomsten	zijn	op	17	mei	in	Alkmaar	en	26	mei	in	Cuijk.	Meer	
informatie	staat	op	www.vosabb.nl	(Bijeenkomsten).	Op	26	april	was	
de	eerste	bijeenkomst	in	Zwolle.

›  Oriëntatie op Leiderschap
›  Opleiding Middenmanager PO (MPO)
›  Opleiding Directeur PO (DPO)
›  Opleiding Directeur PO (directeur van buiten; DVB)
›  Opleiding Directeur Brede School (DBS)
›  Masters MME en MEL

Magistrum Leiderschapsontwikkeling

Haal meer uit jezelf
met de opleidingen 
van Magistrum

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

Opleidingen

Onjuist

Onlangs	stelde	directeur	Wim	Kuiper	van	de	christe-
lijke	Besturenraad	in	dagblad	Trouw	dat	islamitische	
leerlingen	en	ouders	zich	vaak	niet	thuis	voelen	op	
openbare	scholen	‘vanwege	het	areligieuze	of	zelfs	
antireligieuze	klimaat’.	Aanleiding	was	het	hoofd-
doekjesverbod	op	een	katholieke	middelbare	school.	

Wim	Kuiper	neemt	in	zijn	reactie	een	onwaarschijnlijk	
loopje	met	de	waarheid.	Hij	ontkent	willens	en	wetens	
het	open	en	tolerante	karakter	van	de	openbare	scho-
len	en	de	ruimte	die	zij	bieden	aan	godsdienstige	en	
levensbeschouwelijke	vorming.	Mijn	kinderen	hebben	
op	openbare	scholen	gezeten,	zelf	was	ik	jarenlang	
bestuurslid	van	een	scholengemeenschap	en	mijn	
ervaring	is	volstrekt	tegengesteld	aan	de	mening	van	
Kuiper.	Ik	heb	steeds	groot	respect	ervaren	als	het	over	
godsdienst	en	levensbeschouwing	ging.	Dat	hij	open-
bare	scholen	voorstelt	als	neutrale	en	zelfs	antireligi-
euze	scholen,	is	onjuist	en	oneerlijk.	Dat	is	een	directeur	
van	een	christelijke	onderwijsorganisatie	onwaardig.

Bob.	C.	Rooker	-	Hoogeveen
oud-docent	scheikunde	en	VOO-lid

IngeZonden BrIeF 
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niet apart, 
maar samen
Voor	mijn	eerste	column	in	dit	prachtige	magazine	is	er	geen	betere	titel	te	bedenken.	
Een	gezamenlijk	blad	voor	het	openbaar	onderwijs	getuigt	van	de	samenwerking	tus-
sen	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	en	VOS/ABB.	In	mijn	eerste	weken	als	nieuwe	
directeur/bestuurder	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	werk	ik	me	gestaag	in	
op	de	vele	dossiers	waar	de	vereniging	zich	mee	bezighoudt.	Daarbij	wordt	één	ding	
steeds	duidelijker:	het	belang	van	het	openbaar	onderwijs,	dat	nog	steeds	krach-
tig	kan	worden	samengevat	met	‘niet	apart,	maar	samen’.	De	Vereniging	Openbaar		
Onderwijs	werkt	onverminderd	hard	om	ervoor	te	zorgen	dat	elk	kind	in	Nederland	
het	beste	onderwijs	kan	krijgen.	Of	het	nu	om	onderwijs	in	de	grote	steden	gaat	of	in	
krimpgebieden;	onze	kinderen	moeten	zo	goed	mogelijk	worden	voorbereid	op	hun	
toekomst	als	volwassene	in	deze	buitengewoon	diverse	en	uitdagende	samenleving.	

Organisaties	in	het	onderwijs,	waaronder	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	en		
VOS/ABB,	zijn	door	de	Onderwijsraad	gevraagd	om	na	te	denken	over	de	toekomst-
bestendigheid	van	het	grondwetsartikel	23,	waarin	onder	meer	is	geregeld	dat	men	
vrij	is	om	een	school	te	stichten	op	basis	van	de	eigen	geloofsovertuiging.	Nu	worden	
er	praktisch	geen	scholen	meer	gesticht	en	kiezen	ouders	steeds	minder	op	basis	van	
geloofsovertuiging	een	school	voor	hun	kind	en	steeds	meer	op	basis	van	kwaliteit	
en	sfeer.	De	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	adviseert	de	Onderwijsraad	dan	ook	
om	het	grondwetsartikel	te	herijken	en	aan	te	passen	aan	de	huidige	tijdgeest,	op	
zo’n	manier	dat	kinderen	van	jongs	af	aan	leren	hoe	zij	moeten	omgaan	met	andere	
kinderen,	met	verschillende	culturen,	opvattingen	en	levensbeschouwingen.	Ook	
VOS/ABB	adviseert	de	Onderwijsraad	in	die	richting.	

Onlangs	verklaarde	de	minister	het	tegengaan	van	zwarte	scholen	als	onbelangrijk,	
temeer	omdat	zij	zich	wil	concentreren	op	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.	Dat	gaat	
dan	volgens	haar	vooral	over	de	meetbare	prestatie	van	leerlingen	op	vakken	als	
taal	en	rekenen.	Deze	enge	definitie	van	kwaliteit	is	verontrustend.	Bij	een	krachtige	
visie	op	de	rol	van	het	onderwijs	hoort	niet	in	de	laatste	plaats	de	opdracht	om	kin-
deren	klaar	te	stomen	voor	een	volwaardige	plaats	in	de	samenleving.	Kerndoelen	
als	sociale	cohesie	en	burgerschap	krijgen	juist	betekenis	wanneer	kinderen	elkaar	
ook	daadwerkelijk	ontmoeten.	In	Nijmegen	hebben	ouders,	schoolbesturen	en	de	
gemeente	de	handen	ineen	geslagen	en	een	-	weliswaar	terughoudend	-	spreidings-
beleid	afgesproken,	waarmee	invloed	kan	worden	uitgeoefend	op	de	samenstelling	
van	de	schoolpopulatie.	Dit	gebeurt	op	een	zorgvuldige	manier,	zodat	de	meeste	kin-
deren	toch	op	de	school	van	hun	voorkeur	kunnen	worden	geplaatst.	Deze	werkwijze	
kan	ertoe	leiden	dat	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	toeneemt	op	meer	gebieden	dan	
kennis	alleen.	De	minister	zou	dat	wat	mij	betreft	actief	moeten	stimuleren.

Ik	heb	mij	voorgenomen	om	in	mijn	nieuwe	rol	als	directeur/bestuurder	van	de		
Vereniging	Openbaar	Onderwijs	over	dit	soort	thema’s	gesprekken	met	de	samen-
leving	en	de	politiek	in	het	bijzonder	aan	te	gaan	en	pal	te	staan	voor	de	belangrijke	
uitgangspunten	die	wij	onder	het	begrip	SCHOOL	hebben	samengevat.	We	gunnen	
elk	kind	een	rijke	leeromgeving,	die	de	beste	kansen	biedt	op	een	volwaardige	maat-
schappelijke	positie.	Doet	u	mee?	 <
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teKst: lucy BeKer
Beeld: martIne sprangers

‘scholen staan 
voor trilemma’

Professor Huisman: 

 onderwIJsrecht

prof. mr. pieter huisman is de nieuwe bijzonder hoogleraar 
onderwijsrecht aan de erasmus universiteit in rotterdam. 
op 19 mei houdt hij zijn oratie. ‘er is nog een wereld te 
winnen met kennis over recht op onderwijs’, zegt hij. vanuit 
zijn helicopter view ziet hij dat veel scholen voor een lastig 
‘trilemma’ staan: kwaliteit, rendement en toegankelijkheid. 
In dit artikel reikt hij mogelijke oplossingsrichtingen aan.

De	jeugdig	ogende	professor	(39)	blijkt	
een	bevlogen	verteller	als	het	gaat	om	
zijn	vakgebied.	‘Onderwijs	is	een	complex	
en	boeiend	veld’,	begint	hij.	‘Het	raakt	
aan	economie	maar	ook	aan	religie.	Ons	
onderwijssysteem	is	ingewikkeld	en	de	
dynamiek	gigantisch.	De	politiek	heeft	
het	er	voortdurend	over.	Nederland	is	een	
kenniseconomie	en	wil	daarmee	aan	de	
top	staan.	Hoe	regel	je	dat	in	een	veld	
waar	ouders	en	politiek	toenemende	ver-
wachtingen	van	hebben,	wat	ook	weer	
leidt	tot	juridisering?	Ik	hoop	dat	meer	
studenten	onderwijsrecht	kiezen.	Het	is	
een	klein	vakgebied	binnen	de	rechten-

studie,	maar	er	is	veel	vraag	naar	onder-
wijsjuridische	kennis.’

Sinds	1	november	2010	bekleedt	Huisman	
de	Bijzondere	Leerstoel	Onderwijsrecht	op	
pluriforme	grondslag,	die	mede	wordt	be-
kostigd	door	VOS/ABB.	Hij	volgt	emeritus	
hoogleraar	Dick	Mentink	op.	Daarnaast	is	
hij	verbonden	aan	de	Academie	voor	Be-
stuur,	Recht	en	Veiligheid	van	de	Haagse	
Hogeschool,	waar	hij	ook	onderzoek	gaat	
doen	rond	het	thema	recht	op	onderwijs.	
Hij	denkt	daarnaast	aan	het	opzetten	van	
een	inleidende	cursus	onderwijsrecht	voor	
managers	in	het	onderwijs.	

Huisman	werkte	de	laatste	acht	jaar	bij	
de	Onderwijsraad.	Het	afgelopen	jaar	
publiceerde	hij	samen	met	prof.	Paul	
Zoontjens	van	de	universiteit	van	Til-
burg	het	boek	‘Selectie	bij	toegang	tot	het	
onderwijs’	over	toelating	in	het	primair	
en	voortgezet	onderwijs.

‘Selecteren aan de poort’
‘Het	openbaar	onderwijs	kan	slechts	in	be-
perkte	mate	selecteren	aan	de	poort,	maar	
wel	meer	dan	vaak	wordt	gedacht’,	zegt	
Huisman.	‘Ook	een	openbare	school	is	im-
mers	vrij	om	een	pedagogisch	concept	te	
kiezen,	en	geschiktheid	voor	dat	concept	is	
een	eis	die	een	school	aan	leerlingen	kan	
stellen.	Wel	heeft	het	openbaar	onderwijs	
een	garantiefunctie:	als	een	leerling	niet	
wordt	aangenomen	moet	er	elders	plaats	
voor	hem	zijn.	Maar	er	is	alle	ruimte	om	
leerlingen	en	personeel	te	selecteren	die	
passen	bij	het	concept’.	

Volgens	Huisman	is	dat	meteen	een	van	
de	oplossingen	voor	het	‘trilemma’	waar	
scholen	voor	staan.	‘Ze	moeten	algemeen	
toegankelijk	zijn,	ze	moeten	kwaliteit	
leveren	én	ze	moeten	voldoende	rende-
ment	laten	zien.	Om	daar	uit	te	komen	is	
het	belangrijk	om	op	te	letten	bij	de	toe-
lating	van	leerlingen.	Want	als	een	leer-
ling	eenmaal	binnen	is,	heeft	de	school	de	
verplichting	die	leerling	goed	onderwijs	

Symposium pluriform onderwijs(recht)

Voorafgaand	aan	de	oratie	van	prof.	Pieter	Huisman	als	bijzonder	hoogle-
raar	onderwijsrecht	organiseert	de	Erasmus	Universiteit	in	samenwerking	
met	onder	meer	VOS/ABB	op	19	mei	een	symposium.	Onderwerp	is	‘Het	
aanhoudend	recht	op	pluriform	onderwijs(recht)’.	Het	programma	zoomt	
in	op	het	spanningsveld	tussen	kwaliteit,	pluriformiteit	en	onderwijskwa-
liteit.	Bestuurders	in	het	onderwijs	en	leden	van	medezeggenschapsraden	
worden	uitgenodigd	deel	te	nemen.	Sprekers	zijn	onder	anderen	Leonard	
Geluk,	voorzitter	van	het	college	van	bestuur	van	ROC	Midden-Nederland,	
prof.	mr.	Jan	de	Groof,	hoogleraar	in	Brugge,	en	mr.	Laurien	Koster,	voorzit-
ter	van	de	Commissie	Gelijke	Behandeling.	Het	symposium	begint	om	10.30	
uur	in	Rotterdam.	Meer	informatie	en	inschrijven	op	www.frg.eur.nl.
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te	bieden.	Als	dan	blijkt	dat	hij	niet	op	zijn	
plaats	is	in	het	schoolconcept,	dan	wordt	
het	lastig.	Mijn	advies	is	dus:	zorg	dat	je	
van	tevoren	weet	welke	leerlingen	er	ko-
men	en	of	de	school	voldoende	voor	hen	te	
bieden	heeft.	Investeer	in	het	voortraject.	
Betrek	ouders,	ga	zonodig	op	huisbezoek,	
praat	over	de	verwachtingen	die	zij	hebben	
van	de	school.	Dan	komt	er	uiteindelijk	een	
goede	match	tot	stand,	en	kunnen	scholen	
zowel	kwaliteit	als	rendement	leveren’.	

Gerepareerd
Huisman	wijst	erop	dat	ouders	steeds	
mondiger	worden	en	dat	er	tegenwoor-

dig	veel	achteraf	moet	worden	gerepa-
reerd	via	klachtenprocedures	en	geschil-
lencommissies.	‘Veel	van	die	zaken	zijn	
te	voorkomen	als	je	van	tevoren	beter	
weet	wat	voor	leerlingen	er	binnenko-
men.’	

Dit	geldt	voor	alle	scholen,	vindt	hij.	‘Het	
lijkt	 soms	 of	 het	 bijzonder	 onderwijs	
makkelijker	kan	selecteren,	omdat	ze	
leerlingen	kunnen	weigeren	om	gods-
dienstige	redenen,	maar	in	de	praktijk	
doet	slechts	een	zeer	beperkt	aantal	scho-
len	dat.	Juridisch	mag	dit	alleen	als	het	
zeer	consistent	gebeurt.

Samenwerkingsschool en vereniging

De	samenwerkingsschool	en	de	vereniging	als	bestuursvorm	zijn	onderwerpen,	waarover	veel	discussie	is	in	het	onderwijs.		
Wat	vindt	professor	Huisman	ervan?	
‘Ik	ben	sceptisch	over	het	wetsvoorstel	samenwerkingsschool,	zoals	dat	onlangs	in	aangenomen.	Deze	regeling	vind	ik	eigenlijk	
voor	de	praktijk	onbruikbaar.	Want	daarin	wordt	samenwerking	alleen	toegestaan	als	het	móet,	omdat	scholen	onder	de	ophef-
fingsnorm	zakken.	Het	is	een	ingewikkeld	model,	dat	is	uitgedacht	vanuit	de	theorie	dat	het	zuilensysteem	per	se	gehandhaafd	
moet	blijven.	Terwijl	in	de	praktijk	de	partijen	die	willen	samenwerken	waarschijnlijk	geen	behoefte	hebben	aan	juridische		
gespletenheid	binnen	de	school.’
De	vereniging	als	bestuursvorm	dan?	Ook	daar	wordt	Huisman	niet	warm	van.	‘Dit	is	bedoeld	om	ouders	en	leraren	meer	zeggen-
schap	te	geven	in	het	onderwijsbestuur.	Maar	ik	denk	dat	ouders	met	name	in	één	ding	geïnteresseerd	zijn:	goed	onderwijs	voor	hun	
kinderen,	en	wie	dat	bestuurt	maakt	hun	niet	uit.	Dat	mag	ook	een	professionele	stichting	zijn.	Daarbij	is	de	zeggenschap	van	ouders	
al	geregeld	in	de	Wet	medezeggenschap	op	scholen.	Verbetering	daarvan	is	belangrijker	dan	weer	een	nieuwe	bestuursvorm.’

Prof. Pieter Huisman: ‘Investeer in het voortraject van toelating’.

Religie
Daarbij	tekent	de	professor	aan	dat	de	
plaats	waar	de	school	staat	nog	altijd	in	
grote	mate	de	leerlingenpopulatie	be-
paalt.	Ook	al	omdat	ouders	steeds	minder	
kiezen	op	basis	van	levensbeschouwing.	
Tegelijkertijd	constateert	hij	dat	open-
bare	scholen	erg	bezig	zijn	met	religie.	

‘Dat	is	goed,	want	het	hoort	bij	ons	on-
derwijssysteem,	we	willen	in	Nederland	
kinderen	leren	om	te	gaan	met	verschil-
lende	levensbeschouwingen.	Maar	het	
moet	 niet	 krampachtig	 worden.	 Dan	
wordt	bijvoorbeeld	ineens	het	verkleed-
feest	met	carnaval	afgeschaft	omdat	dat	
te	veel	met	één	religie	te	maken	heeft.	Ik	
geef	toe	dat	het	lastig	is,	zeker	voor	open-
bare	scholen,	om	het	goed	in	te	vullen.	
Daarom	gaan	er	stemmen	op	voor	een	
identiteitscanon.	Voor	mij	hoeft	dat	niet.	
Laat	het	los,	en	laat	de	scholen	hun	kracht	
zoeken	in	verscheidenheid.’

Huisman	vindt	dat	scholen	vooral	zelf	
moeten	besluiten	hoe	ze	omgaan	met	
levensbeschouwing.	‘De	overheid	moet	
hierin	niet	te	voorschrijvend	willen	zijn.	
Tegen	de	scholen	zou	ik	willen	zeggen:	
zoek	 je	 profilering	 in	 iets	 anders,	 bij-
voorbeeld	in	het	pedagogisch	concept.	
Kijk	waar	ouders	behoefte	aan	hebben.’	 <
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lilian ponse is directeur van de openbare goeman Borgesiusschool in amsterdam-west.  
een kleurrijke school met ruim 300 kinderen van heel veel nationaliteiten. het gaat goed 
met ‘de goeman’: de school krijgt positieve inspectierapporten en de sfeer is er prima,  
ook onder de ouders. dat laatste komt vooral door het multiculti-feest dat lilian ponse 
heeft geïntroduceerd. een jaarlijks hoogtepunt.

prima sfeer dankzij 
multiculti-feest

Waarom een multiculti-feest?
‘Het	is	een	feest	voor	de	héle	school.	Toen	
ik	hier	een	paar	jaar	geleden	begon,	zag	ik	
dat	de	Turkse	en	Marokkaanse	leerlingen	
hier	uitgebreid	hun	Suiker-	en	Offerfeest	
vierden,	maar	de	feesten	van	de	andere	
culturen,	zoals	het	hindoestaanse	Divali-
feest,	kwamen	nooit	aan	bod.	Bovendien	
zaten	de	Turkse	en	Marokkaanse	fami-
lies	tijdens	hun	feesten	ook	nog	ieder	in	
hun	eigen	hoek	met	hun	eigen	muziek.	
Ik	heb	besloten	daarmee	te	stoppen.	Het	
suikerfeest	wordt	hier	niet	meer	gevierd,	
in	plaats	daarvan	ben	ik	begonnen	met	
het	multiculti-feest.	Met	als	doel	dat	de	
verschillende	culturen	met	elkaar	ken-
nismaken.	Dat	past	veel	beter	op	een	
openbare	 school,	 waar	 iederéén	 zich	
thuis	moet	voelen.	

Mijn	idee	viel	aanvankelijk	niet	goed.	Er	
was	veel	weerstand,	vooral	bij	de	Ma-
rokkaanse	en	Turkse	ouders.	Ik	heb	toch	
doorgezet	en	vorig	jaar	was	het	eerste	
multiculti-feest.	Een	modeshow,	waarin	
alle	kinderen	kleding	uit	hun	eigen	land	
lieten	zien.	Het	zag	er	fantastisch	uit	en	
toen	waren	de	ouders	snel	om.	Dit	jaar	
hebben	we	in	maart	het	tweede	multi-
culti-feest	gehad.	Nu	voerden	de	kinde-
ren	sprookjes	uit	alle	landen	op.	Een	groot	
succes,	en	álle	ouders	waren	er.	

Daarnaast	besteden	we,	als	openbare	
school,	 natuurlijk	 ook	 aandacht	 aan	

Pasen	en	Kerstmis.	En	wat	blijkt?	Er	ko-
men	nu	ook	veel	meer	ouders	naar	het	
kerstetentje	en	het	paasontbijt.	Daaruit	
blijkt	dat	de	sfeer	op	school	flink	aan	het	
verbeteren	is,	we	komen	steeds	meer	van	
die	groepsvorming	af,	het	wordt	nu	echt	
een	ontmoetingsschool.’	

Hoe geeft uw school invulling  
aan de kernwaarden van het  
openbaar onderwijs?
‘We	geven	hier	 lessen	 levensbeschou-
wing.	Die	zijn	vrijwillig	en	ouders	moe-
ten	 er	 schriftelijk	 toestemming	 voor	
geven,	maar	de	meesten	doen	dat.	Ook	
Marokkaanse	en	Turkse	ouders	willen	
dat	hun	kinderen	over	andere	culturen	
leren.	De	leerlingen	komen	er	altijd	en-
thousiast	vandaan.	Daarnaast	werken	
we	met	het	concept	‘vreedzame	school’,	
dat	is	gebaseerd	op	normen	en	waarden	
als	respect	en	democratie.	Volgens	die	
methode	geven	we	twee	keer	per	week	
les	in	alle	groepen.	In	groep	7	krijgt	een	
groepje	kinderen	een	cursus	‘mediation’.	
Ze	leren	dan	omgaan	met	verschillen	en	
lossen	conflicten	tussen	andere	kinderen	
op.	Werkt	geweldig!’

Hoe staat het met de kwaliteit  
van het onderwijs?
‘Toen	ik	hier	kwam,	was	‘de	Goeman’	nog	
een	zwakke	school,	nu	niet	meer.	Petje	af	
voor	mijn	team,	want	er	is	hard	gewerkt.	
We	zitten	in	een	traject	van	scholing	voor	

de	leerkrachten,	met	een	nulmeting,	ver-
beterpunten	en	monitoring.	Het	moet	
een	gewoonte	worden	om	kinderen	uit	te	
dagen	en	hoge	verwachtingen	te	hebben.	
We	geven	hier	nu	gedifferentieerd	onder-
wijs	dat	aansluit	bij	de	behoefte	van	elk	
kind.	En	de	resultaten	schieten	omhoog.’

Wat zou u willen zeggen tegen  
de minister van onderwijs?
‘Ik	ben	ervan	geschrokken	dat	segregatie	
geen	prioriteit	meer	heeft	voor	deze	mi-
nister.	Vrijheid	van	schoolkeuze	is	mooi,	
maar	ik	vind	dat	zo’n	school	als	de	onze	
gewoon	een	buurtschool	moet	zijn.	Nu	
hebben	we	nog	maar	vijf	Nederlandse	
leerlingen	en	ik	zie	veel	hoogopgeleide	
ouders	onze	school	voorbijlopen,	terwijl	
hier	niets	mis	is	met	de	kwaliteit.	Dat	
moeten	we	doorbreken,	want	kinderen	
kunnen	niet	vroeg	genoeg	leren	respect	
voor	andere	culturen	te	hebben.	Heel	
jammer	dat	we	daarbij	geen	steun	van	
de	overheid	meer	krijgen.	Zo	lukt	het	
nooit.’

Waarom wilt u op deze plaats 
gefotografeerd worden?
‘Ik	sta	hier	op	het	podium	tussen	de	kin-
deren,	tijdens	het	laatste	multiculti-feest.	
Dat	feest	zie	ik	als	het	symbool	van	de	
vernieuwing	die	we	hier	hebben	ingezet.	
De	opzet	was	om	de	onderlinge	betrok-
kenheid	te	vergroten	en	dat	is	geslaagd.	
Daar	ben	ik	best	trots	op.’	 <
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zachte landing  
blijkt machtspolitiek
de bezuiniging op passend onderwijs wordt over een langere periode uitgesmeerd.  
minister marja van Bijsterveldt van ocw zegt hiermee een zachte landing te beogen.  
In werkelijkheid gaat het om machtspolitiek.

Dat	het	in	de	politiek	vooral	om	macht	
gaat,	is	al	eeuwen	een	vanzelfsprekend-
heid.	Minister	Van	Bijsterveldt	heeft	
daar	vorige	maand	weer	een	staaltje	van	
laten	zien.	Nota	bene	één	dag	nadat	de	
coalitiepartijen	VVD	en	haar	eigen	CDA	
in	de	Tweede	Kamer	met	steun	van	de	
gedoogpartner	PVV	opnieuw	een	reeks	
moties	 van	de	oppositie	 tegen	onder	
meer	het	hoge	tempo	van	de	bezuiniging	
hadden	verworpen,	maakt	de	minister	
plotseling	bekend	dat	ze	gaat	‘tempori-
seren’.	In	plaats	van	een	bezuiniging	van	
50	miljoen	euro	in	2012	en	een	structu-
rele	bezuiniging	van	300	miljoen	euro	
vanaf	2013,	start	de	bezuiniging	pas	in	
2013	met	een	bedrag	van	100	miljoen	
euro,	oplopend	naar	200	miljoen	euro	
in	2014	en	structureel	300	miljoen	euro	
vanaf	2015.	

Meer draagvlak?
Hoe	kan	het,	dat	het	ineens	zo	snel	ging?	
De	minister	zegt	dat	zij	tot	de	tempori-
sering	besloot	om	binnen	het	onderwijs	

meer	draagvlak	te	creëren.	Deze	opmer-
king	past	prachtig	in	het	beeld	dat	haar	
plannen	 vooral	 in	 het	 speciaal	 maar	
ook	in	het	regulier	onderwijs	erg	slecht	
vielen,	getuige	de	reeks	protesten	tegen	
de	bezuiniging	en	het	nieuwe	stelsel	
van	 passend	 onderwijs.	 Het	 bekend-
ste	voorbeeld	van	die	protesten	was	de	
drukbezochte	landelijke	betoging	op	9	
februari	in	Nieuwegein.	Maar	het	plotse-

Wat is de toekomst van de  
samenwerkingsverbanden?

VOS/ABB	organiseert	op	dinsdagmiddag	24	mei	in	Woerden	een	extra	
themabijeenkomst	over	passend	onderwijs.	De	bijeenkomst	gaat	
specifiek	over	de	vraag	waar	de	samenwerkingsverbanden	zich	in	
het	licht	van	de	ontwikkelingen	rond	passend	onderwijs	op	moeten	
voorbereiden.	De	doelgroep	bestaat	uit	schoolbestuurders	en	coör-
dinatoren	van	samenwerkingsverbanden.	Deelname	is	gratis	voor	
leden	van	VOS/ABB.		
De	ochtendbijeenkomst	op	24	mei	is	al	volgeboekt.	Meer	informatie	
staat	op	www.vosabb.nl	(Bijeenkomsten).

linge	besluit	staat	haaks	op	de	opstelling	
van	de	minister	sinds	Prinsjesdag,	toen	
VOS/ABB	als	eerste	alarm	sloeg	over	de	
bezuiniging	op	passend	onderwijs.	Het	

is	vreemd	dat	een	minister	die	eerst	zo	
flexibel	als	een	loden	deur	was,	ineens	
doet	alsof	ze	zich	als	een	blad	aan	de	
boom	omdraait.

Reservegedoger
Er	schuilt	in	de	politieke	werkelijkheid	
dan	ook	een	heel	andere	motivatie	ach-
ter	het	handelen	van	de	minister.	Na	
de	Provinciale	Statenverkiezingen	op	2	
maart	werd	duidelijk	dat	de	coalitie,	ook	
met	steun	van	de	PVV,	in	de	Eerste	Ka-
mer	in	de	minderheid	zou	blijven.	De	SGP	
ontpopt	zich	in	dit	kader	ineens	als	een	
‘reservegedoger’,	ook	al	ontkent	voorman	
Elbert	Dijkgraaf	dat	zijn	partij	die	rol	in	
de	Senaat	wil	vervullen.	Het	was	de	SGP	
die	met	name	op	het	punt	van	de	tempo-
risering	meeging	met	de	protesten	van	
de	oppositie.	Door	deze	partij	nu	te	vriend	
te	houden,	kunnen	de	coalitiefracties	bij	
toekomstige	 heikele	 kwesties	 samen	
met	diezelfde	SGP	het	kabinet	redden.	
Tekenend	in	dit	kader	is	ook	dat	minis-
ter	Piet	Hein	Donner	van	Binnenlandse	
Zaken	een	belangrijk	arrest	van	de	Hoge	
Raad	negeert	door	geen	maatregelen	te	
nemen	om	het	passief	vrouwenkiesrecht	
binnen	de	SGP	te	garanderen.	De	SGP	is	
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‘Zo flexibel als een loden deur’
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als	orthodoxe	splinterpartij	dus	ineens	
een	machtsfactor.

Uitstel, geen afstel
In	het	onderwijs	werd	direct	positief	op	
het	besluit	van	de	minister	gereageerd.	
Inderdaad,	het	is	mooi	dat	door	het	uit-
smeren	 van	 de	 bezuiniging	 de	 gevol-
gen	voor	het	personeel	minder	hard	en	
vooral	ook	minder	snel	voelbaar	zullen	
zijn.	Maar	voor	alle	duidelijkheid:	er	is	
slechts	sprake	van	uitstel	en	niet	van	
afstel.	Bovendien	houdt	de	minister	vast	
aan	het	voorgenomen	nieuwe	stelsel	van	
passend	onderwijs,	waarin	onder	meer	de	
omstreden	grotere	regionale	samenwer-
kingsverbanden	centraal	staan.	Dat	de	
bezuiniging	en	de	daarmee	samenhan-

gende	gevreesde	ontslaggolf	er	op	langere	
termijn	nog	gewoon	aankomen,	blijkt	
duidelijk	uit	de	reactie	van	de	vakbonden.	
Die	stellen	dat	de	onderhandelingen	over	
goede	sociale	plannen	voor	personeels-
leden,	die	als	gevolg	van	de	bezuiniging	
in	2013	hun	baan	zullen	verliezen,	vooral	
moeten	doorgaan.

Hoe nu verder?
VOS/ABB	en	de	Vereniging	Openbaar	
Onderwijs	blijven	de	ontwikkelingen	
uiteraard	nauwgezet	volgen,	omdat	een	
goed	stelsel	van	passend	onderwijs	met	
voldoende	financiële	middelen	van	groot	
belang	is	voor	de	algemene	toegankelijk-
heid	van	het	primair	en	voortgezet	on-
derwijs.	De	komende	tijd	zal	duidelijk	

Positie ouders

Voor	ouders	van	kinderen	met	een	
zorgbehoefte	kán	de	invoering	van	
het	passend	onderwijs	een	positieve	
ontwikkeling	zijn.	Schoolbesturen	krijgen	
in	de	samenwerkingsverbanden	de	
‘zorgplicht’	om	voor	elk	aangemeld	kind	
een	geschikte	plek	te	vinden.	Ouders	
worden	dan	niet	meer	van	het	kastje	naar	
de	muur	gestuurd.	
Toch	is	de	positie	van	individuele	ouders	
nog	onvoldoende	gewaarborgd.	Reden	
voor	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	
om	in	het	overleg	met	het	ministerie	
te	pleiten	voor	een	centraal	loket	waar	
ouders	terechtkunnen	die	ontevreden	zijn	
over	de	geboden	plaats	voor	hun	kind.	
De	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	pleit	
ervoor	die	taak	bij	de	bestaande	Landelijke	
Commissie	Geschillen	WMS	(LCG)	neer	
te	leggen.	Het	ministerie	ziet	een	taak	
weggelegd	voor	de	Commissie	Gelijke	
Behandeling	(CGB),	maar	die	kan	alleen	een	
adviserende	rol	spelen.
Ook	in	collectief	verband	is	er	voor	
ouders	nog	te	weinig	ruimte	voor	
medezeggenschap.	Het	zorgplan	van	
de	samenwerkingsverbanden,	waarin	
veel	schoolbesturen	samenwerken,	
moet	zoals	het	er	nu	naar	uitziet	
door	evenzovele	gemeenschappelijke	
medezeggenschapsraden	(GMR’en)	worden	
goedgekeurd.	Omdat	dat	onwerkbaar	is,	
wil	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	
dat	er	een	bovenbestuurlijke	GMR	of	
themaraad	wordt	ingesteld,	waarin	zowel	
de	oudergeleding	als	de	personeelsgeleding	
van	de	scholen	zeggenschap	krijgt	over	de	
zorgplannen.	
Meer	informatie	over	de	positie	van	ouders	
en	leerkrachten	in	het	passend	onderwijs	
kunt	u	vinden	op	www.voo.nl	(dossier		
passend	onderwijs).

Zachte landing voor passend onderwijs?

moeten	worden	wat	de	gevolgen	van	de	
temporisering	zijn	voor	het	nieuwe	stel-
sel	van	passend	onderwijs.	Houdt	u	de	
websites	www.vosabb.nl	en	www.voo.nl	
in	de	gaten.	 <

passend onderwIJs 



Logopedisten zien  
hels dilemma naderen

Dat	is	de	wrange	conclusie	van	Ilvi	Blessenaar	en	Jesse	Ver-
koeijen,	logopedisten	van	de	openbare	Alexander	Roozendaal-
school	in	Amsterdam.	Zij	spreken	namens	17	andere	logope-
disten	van	deze	cluster	2-school	voor	kinderen	met	ernstige	
spraak-en	taalmoeilijkheden.	In	2013	zullen	zeker	vijf	van	de	
logopedisten	moeten	vertrekken.	Wie	dat	zullen	zijn,	is	nog	niet	
duidelijk;	het	hangt	als	een	donkere	wolk	boven	de	school.	Maar	
de	grootste	bezorgdheid	gaat	uit	naar	de	leerlingen.	De	school	
wordt	hierdoor	ook	gedwongen	om	100	van	de	320	leerlingen	
te	laten	gaan.	‘Welke	kinderen	zullen	straks	de	specialistische	
hulp	moeten	ontberen	die	ze	zo	hard	nodig	hebben?	Wie	mogen	
we	straks	nog	helpen	en	wie	niet?’

Waar moeten ze naartoe?
‘Het	is	een	afschuwelijk	probleem’,	vindt	Blessenaar.‘Voor	wie	
moet	onze	deur	op	slot	blijven	en,	nog	erger:	wie	moeten	er	
weg?	Onze	leerlingen	zitten	hier	niet	voor	niets.	Zij	hebben	door	
hun	spraak-en	taalmoeilijkheden,	soms	gecombineerd	met	
autisme,	ernstige	problemen	met	communicatie.	Ze	zijn	hier	

terechtgekomen	omdat	ze	onvoldoende	vooruitgang	boekten	
met	gewone	logopedische	behandeling	en	niet	mee	konden	
komen	met	het	reguliere	aanbod.’	
‘Wij	merken	dat	de	kinderen	hier	goed	tot	hun	recht	komen’,	
valt	Jesse	Verkoeijen	bij.	‘Ze	durven	meer	te	gaan	praten	en	
ontwikkelen	zich	beter.	Als	deze	kinderen	teruggeplaatst	zou-
den	worden,	is	dat	erg	voor	de	kinderen	en	een	drama	voor	de	
ouders.	Die	hebben	al	heel	lang	geworsteld	met	de	vraag	waar	
ze	met	hun	kind	heen	moesten	en	wat	er	aan	de	hand	was.	En	
nu	zit	zo’n	kind	eindelijk	op	een	fijne	plek	waar	hij	goed	gehol-
pen	wordt	en	dan...,	ja	waar	moet	hij	naar	toe?	Terug	naar	de	
basisschool?’

Communicatieproblemen
‘Een	andere	oplossing	is	er	niet’,	zegt	Blessenaar.	‘We	kunnen	ze	
niet	in	een	kast	stoppen!	Maar	het	merendeel	van	de	kinderen	
dat	hier	weg	moet,	kan	in	een	reguliere	setting	met	een	groep	
van	dertig	nooit	de	juiste	zorg	krijgen.	Hier	hebben	we	13	kin-
deren	per	groep.’	Als	ze	weer	op	de	basisschool	terechtkomen,	
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minister van Bijsterveldt heeft de bezuinigingen van 300 miljoen op passend onderwijs 
een jaar uitgesteld. maar ze gáán door, zo verzekerde ze. dat betekent dat in 2013 toch een 
groot aantal kinderen de hulp gaat kwijtraken die voor hun ontwikkeling onmisbaar is. 

De logopedisten Blessenaar (links) en Verkoeijen: zorgen over toekomst van cluster 2-leerlingen.
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voorziet	Verkoeijen,	kunnen	ze	op	twee	manieren	reageren:	of	
ze	keren	zich	volledig	in	zichzelf	of	ze	verstoren	het	groepspro-
ces.	‘Ze	hebben	nu	eenmaal	ernstige	communicatieproblemen.’
Als	ze	terug	moeten	naar	een	reguliere	basisschool,	komen	de	
kinderen	met	spraak-	en	taalproblemen	hoogstwaarschijnlijk	
terecht	bij	particuliere	praktijken	voor	logopedie.	‘Maar	die	heb-
ben	ellenlange	wachtlijsten’,	weet	Verkoeijen	‘En	dan	komen	er	
straks	nog	een	heleboel	klanten	bij!	Bovendien	helpt	een	uurtje	
in	de	week	in	deze	gevallen	niet	genoeg.	Dat	de	kinderen	hier	
wel	vooruitgang	boeken,	komt	doordat	ons	werk	onderdeel	is	
van	een	totaalaanpak.	Samen	met	de	groepsleerkracht	en	de	
andere	disciplines,	zoals	psycholoog,	fysiotherapeut	en	intern	
begeleider,	werken	wij	aan	de	totale	ontwikkeling	van	het	kind.	
Er	is	continu	onderling	overleg.’	

Blessenaar	en	Verkoeijen	maken	zich	grote	zorgen	over	de	toe-
komst	van	de	kinderen	die	door	deze	bezuiniging	buiten	de	
boot	zullen	vallen.	’Sociaal	emotioneel	lopen	deze	kinderen	een	
enorm	risico’,	zegt	Blessenaar.	‘Ze	zijn	heel	kwetsbaar.	Velen	

zullen	in	een	isolement	terechtkomen	en	hun	opleidingsniveau	
zal	laag	blijven.’	
De	logopodisten	voorzien	dat	hun	leerlingen	zich	communica-
tief	onvoldoende	zullen	ontwikkelen	om	zich	in	de	maatschap-
pij	te	kunnen	redden.

Schuiven met kostenposten
‘Deze	bezuinigingen	zijn	niet	getoetst	aan	de	werkelijkheid’,	be-
sluit	Blessenaar.	’Ik	krijg	het	gevoel	dat	de	minister	er	niet	goed	
over	heeft	nagedacht.	Immers,	die	honderd	kinderen	die	hier	
weg	moeten,	hebben	dan	toch	op	een	andere	manier	begelei-
ding	nodig.	Ze	komen	waarschijnlijk	bij	zelfstandig	werkende	
logopedisten	en	dat	zal	de	zorgverzekeringen	ontzettend	veel	
geld	gaan	kosten.	Dat	valt	onder	een	ander	ministerie,	dus	dit	
is	gewoon	schuiven	met	kostenposten.	De	minister	heeft	ook	
niet	in	de	gaten	welke	enorme	gevolgen	deze	bezuinigingen	
hebben	voor	de	toekomst	van	deze	kinderen.	Althans	ik	hoop	
dat	ze	dat	niet	heeft	overzien.	Als	ze	dit	wel	beseft,	heb	ik	weinig	
waardering	voor	haar.	Dan	gebeurt	dit	willens	en	wetens.’	 <

Plaatsingsstop gaat door

Directeur	Rini	Aerden	van	de	Alexander	Roozendaal-
school	in	reactie	op	het	uitstel	van	de	bezuinigingen:	
‘Ze	zijn	nu	verschoven	naar	2013,	maar	de	750.000	euro	
die	onze	school	moet	inleveren,	zijn	natuurlijk	niet	van	
tafel.	Na	het	bekend	worden	van	het	uitstel	was	ik	even	
een	beetje	opgelucht.	Maar	niet	genoeg	om	taart	uit	
te	delen.	De	plaatsingsstop	die	ik	al	gepland	had,	gaat	
helaas	gewoon	door.	Wel	kunnen	we	nu	met	meer	zorg	
zoeken	naar	mogelijkheden	om	kwaliteit	te	behouden.	
En	de	mensen	die	weg	moeten,	krijgen	nu	meer	tijd	om	
een	andere	baan	te	zoeken.	Dat	is	een	groot	verschil	met	
het	vorige	scenario.	Dat	was	echt	het	mes	op	de	keel!’	

Kinderen verdampen niet

Bij	Orion,	de	stichting	waar	de	Alexander	Roozendaalschool	onder	valt,	zullen,	als	de	plannen	zo	blijven,	180	FTE	moeten	
verdwijnen,	zo	heeft	bestuursmanager	Cor	de	Ruiter	berekend.	Orion	beheert	13	scholen	voor	speciaal	onderwijs	in	de	clusters	
1	t/m	4.	
‘Wij	zullen	een	kwart	van	onze	mensen	kwijtraken’	zegt	De	Ruiter.	‘Alleen	al	op	de	Alexander	Roozendaalschool	zullen	honderd	
kinderen	weg	moeten.	De	vraag	is	hoe	die	opgevangen	moeten	worden,	want	verdampen	doen	ze	niet!	Onze	scholen	zullen	
uiterst	scherpe	toelatingsnormen	moeten	gaan	hanteren.	Veel	kinderen	voor	wie	het	speciaal	onderwijs	echt	de	enige	optie	is,	
zullen	toch	op	de	reguliere	basisschool	moeten	blijven.	Die	scholen	zullen	het	bijzonder	zwaar	krijgen,	want	van	de	ambulante	
hulp	gaat	ook	nog	60	procent	af.	Opleiding	van	basisschoolpersoneel	om	deze	kinderen	zorg	te	kunnen	bieden	is	op	voorhand	een	
flop.	Veel	personeel	is	daar	te	oud	voor	en	een	goede	opleiding	duurt	vier	tot	vijf	jaar.’	Landelijk	vertaald	hebben	de	bezuinigingen	
tot	gevolg	dat	er	6.500	leerkrachten	uit	het	speciaal	onderwijs	weg	moeten.
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zwolle is mediastad  
in onderwijsland

Het	begon	in	het	schooljaar	2006-2007,	
toen	Openbaar	Onderwijs	Zwolle	en	Regio	
(OOZ)	besloot	dat	de	scholen	voor	voortge-
zet	onderwijs	die	onder	dit	bestuur	vallen,	
elk	een	eigen	profiel	moesten	kiezen.	De	
Thorbecke	Scholengemeenschap	(TSG)	
koos	ervoor	om	zich	te	profileren	met	
een	technasiumopleiding,	wetenschaps-
oriëntatie,	een	sporttraject	en	met	een	
eigen	traject	voor	moderne	media.	

Docent	Nederlands	en	projectcoördinator	
Wim	Hilberdink	legt	uit	dat	de	TSG	met	
de	keuze	voor	moderne	media	inspeelde	
op	een	advies	uit	2005	van	de	Raad	voor	

Cultuur.	In	dit	advies,	dat	een	aanvul-
ling	was	op	een	eerder	advies	uit	1996,	
koppelt	de	raad	mediawijsheid	expliciet	
aan	burgerschap.	Bijkomende	aanleiding	
voor	de	update	van	het	advies	was	dat	
er	sinds	eind	jaren	negentig	weliswaar	
veel	initiatieven	waren	ontplooid	op	het	
terrein	van	media-educatie,	maar	dat	er	
nog	nauwelijks	sprake	was	continuïteit	
en	een	duidelijke	visie.	De	Raad	voor	
Cultuur	verbreedde	media-educatie	tot	
mediawijsheid,	want	‘om	optimaal	te	
kunnen	deelnemen	aan	de	van	media	
doordrenkte	maatschappij	moeten	bur-
gers	mediawijs	zijn’,	zo	staat	in	het	advies.

Kritisch kijken
De	Zwolse	mavo-,	havo-	en	atheneum-
leerlingen	die	voor	de	leerlijn	Moderne	

leerlingen van de thorbecke scholengemeenschap in Zwolle laten zich door de media niets 
meer wijsmaken. Zij kennen de trucjes van reclamemakers en journalisten maar al te goed. 
de openbare school won met de leerlijn moderne media de nationale onderwijsprijs.

Media	kiezen,	houden	zich	vijf	lesuren	
per	week	bezig	met	onder	meer	journalis-
tiek,	animatie-	en	presentatietechnieken,	
het	monteren	van	geluid-	en	beeldmate-
riaal	en	fotografie.	
Hilberdink	vertelt	dat	de	school	de	leer-
lijn	in	samenwerking	met	de	Stichting	
Leerplanontwikkeling	(SLO)	en	de	Rad-
boud	 Universiteit	 in	 Nijmegen	 heeft	
ontwikkeld.	‘We	leren	de	leerlingen	op	
een	kritische	en	zelfbewuste	manier	
omgaan	met	de	dagelijkse	stortvloed	aan	
media-uitingen.	Daarbij	stellen	we	ons	
vijf	vragen:	van	wie	komt	de	boodschap,	
hoe	is	die	gemaakt	en	voor	wie,	wat	is	de	

boodschap	en	welk	doel	heeft	die?	Maar	
er	wordt	natuurlijk	ook	geproduceerd.	
Dat	betekent	dat	leerlingen	leren	filmen	
en	onderzoeken	en	alles	doen	wat	nodig	
is	voor	een	beeldproduct,	het	liefst	digi-
taal.	Daar	hoort	ook	het	vak	economie	
bij:	hoe	begroot	je,	hoe	trek	je	geld	aan,	
hoe	beheer	je	de	gelden	en	zorg	je	dat	je	
ermee	uitkomt?	Hoe	maak	je	een	onder-
nemingsplan?	Zo	komen	verschillende	
vakken	bij	elkaar	in	een	omgeving	die	de	
leerlingen	stimuleert	tot	leren.’	

De	media-leerlingen	maken	voor	Thor-
becke	TV	op	de	website	van	de	school	het	
TTV	Journaal.	Daarbij	komen	onderwer-
pen	als	voorbereiden,	cameratechniek,	
monteren	en	presenteren	aan	bod.	Ook	
reclamefilmpjes	behoren	tot	de	moge-

Nationale  
Onderwijsprijs

Minister	Marja	van	Bijsterveldt	
van	OCW	heeft	de	tweejaarlijkse	
Nationale	Onderwijsprijs	op	30	maart	
in	Science	Center	NEMO	uitgereikt.	
In	de	categorie	primair	onderwijs	
ging	de	prijs	naar	de	christelijke	
basisschool	De	Grebbe	in	Bergen	
op	Zoom.	Deze	school	heeft	het	
project	Onderwijstijdverlenging	
ontwikkeld	om	leerlingen	taal-	en	
rekenachterstanden	te	laten	inhalen.	
De	prijs	in	de	categorie	voortgezet	
onderwijs	ging	naar	de	leerlijn	
Moderne	Media	van	de	openbare	
Thorbecke	Scholengemeenschap	in	
Zwolle.	De	prijswinnaars	ontvingen	
elk	de	Bronzen	Olifant	en	een	
geldbedrag	van	7000	euro.
Aan	de	Nationale	Onderwijsprijs	
2009-2011	namen	ruim	250	scho-
len	deel	met	projecten	uit	de	eigen	
onderwijspraktijk.	De	winnaars	van	
de	provinciale	Onderwijsprijzen	
drongen	door	tot	de	landelijke	finale.	
De	prijs	is	een	initiatief	van	het	Insti-
tuut	voor	Nationale	Onderwijs	Pro-
motie	(INOP)	en	heeft	tot	doel	om	de	
creatieve	kant	van	het	Nederlands	on-
derwijs	voor	het	voetlicht	te	brengen.	
Tot	en	met	juni	zijn	alle	24	provinciale	
winnaars	nog	te	zien	in	het	Nationaal	
Onderwijsmuseum	in	Rotterdam.					
Zie	www.onderwijsprijs.nl.	

‘De professionele inrichting doet 
denken aan het Mediapark Hilversum’
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Mediawijsheidmarkt

Op	donderdag	26	mei	organiseert	het	expertisecentrum	Mediawijzer.net	
voor	de	derde	keer	de	Mediawijsheidmarkt.	Centrale	vraag	tijdens	dit	
netwerkevenement	is	hoe	mensen	binnen	en	buiten	het	onderwijs	
vormgeven	aan	mediawijsheid.

De	Mediawijsheidmarkt	wordt	van	9.30	tot	13	uur	gehouden	bij	het	Ne-
derlands	Instituut	voor	Beeld	en	Geluid	in	Hilversum.	Er	komen	drie	the-
mapleinen:	Onderwijs,	Opvoeding	en	Onderzoek.	Naast	diverse	sprekers	
en	informatieve	stands	zullen	er	ook	speeddate-sessies	plaatsvinden.	
Deelname	is	gratis,	inclusief	lunch.	Voor	meer	informatie	en	de	online	
aanmeldmogelijkheid:	zie	www.mediawijsheidmarkt.nl.

Suske en Wiske zijn mediawijs

De	11-jarige	social	media-expert	Adil	Akmouni	van	de	openbare	Dr.	D.	
Bosschool	in	Utrecht	heeft	het	eerste	exemplaar	van	het	Suske	en	Wiske	
Mediawijsheid-album	‘De	Sinistere	site’	gepresenteerd.	Hij	deed	dat	op	
de	IPON-beurs	voor	onderwijs	en	ICT	in	de	Jaarbeurs.	Adil	is	dagelijks	be-
zig	met	social	media	en	staat	zelf	in	het	speciale	Suske	en	Wiske-album.	

In	april	zijn	150.000	exemplaren	van	dit	stripboek	verspreid	onder		
scholen,	bibliotheken	en	ouders.	Het	themanummer	is	een	initiatief		
van	Prima	Onderwijs	in	samenwerking	met	het	expertisecentrum		
Mediawijzer.net	en	Digivaardig	&	Digibewust.	Het	album	is	bedoeld		
om	mediawijsheid	onder	jongeren	te	bevorderen.	De	strip	kan	nog	tot	en	
met	31	mei	worden	besteld	via	www.prima-online.nl/suskeenwiske.

Blijdschap bij de Zwolse delegatie tijdens de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs door minister Van Bijsterveldt (links).

lijkheden.	Zo	maakten	acht	leerlingen	
van	de	TSG	in	2009	een	commercial	voor	
het	spelletje	Rolit	van	het	bedrijf	Goliath	
Games.	 ‘Ze	leerden	hiermee	hoe	in	de	
media	manipulatietechnieken	worden	
gebruikt.	De	samenwerking	met	Goliath	
Games	bood	de	leerlingen	een	buitenge-
woon	leerzame	kans	om	een	commercial	
te	bedenken	en	van	begin	tot	eind	te	ma-
ken.	Inclusief	het	selecteren	en	uitnodi-
gen	van	de	pers	en	het	organiseren	van	de	
releasedag,	de	kinderen	deden	alles	zelf’,	
aldus	Hilberdink.	De	reclame	werd	uit-
gezonden	op	de	inmiddels	tot	Disney	TV	
omgedoopte	kindertelevisiezender	Jetix.	
Bovendien	besteedde	het	NOS	Jeugdjour-
naal	er	destijds	uitgebreid	aandacht	aan.

Studio 13
De	TSG	heeft	speciaal	voor	het	traject	
Moderne	Media	door	een	Zwols	archi-
tectenbureau	 een	 eigen	 studio	 in	 de	
school	 laten	 ontwerpen,	 inclusief	 re-
gie-	en	vergaderruimte,	een	montage-
ruimte	met	twaalf	werkplekken,	een	
cel	voor	het	inspreken	van	presentatie-
teksten,	een	opslagruimte	voor	opna-
meapparatuur	en	een	kleedkamer.	Wie	
Studio	13	ziet,	zoals	deze	professionele	
mediaomgeving	 heet,	 waant	 zich	 al	
een	beetje	op	het	Mediapark	in	Hilver-
sum,	 waar	 de	 leerlingen	 van	 de	 TSG	
wellicht	in	de	toekomst	carrière	gaan	
maken.	Meer	informatie	over	de	leerlijn	
Moderne	 Media	 staat	 op	 de	 web	site		
www.mediawijzer.net	(Partners	>	Media-
wijzer	Projecten).	 <



 BelangenBehartIgIng
teKst: mIchIel Jongewaard
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het huidige onderwijsbestel heeft geen breed maatschappelijk draagvlak meer en 
is daarom uit de tijd. de samenleving van nu, in al haar diversiteit, vraagt om meer 
samenhang en ontmoeting. op openbare scholen wordt daarvoor, dankzij de  
algemene toegankelijkheid, al aan een belangrijke voorwaarde voldaan.

Dat	hebben	VOS/ABB	en	de	Vereniging	
Openbaar	Onderwijs	aangegeven	aan	
de	Onderwijsraad,	die	werkt	aan	een	
advies	over	de	houdbaarheid	van	grond-
wetsartikel	23,	dat	gaat	over	de	vrijheid	
van	onderwijs.	In	hun	reactie	pleiten	de	
twee	verenigingen	voor	aanpassing	van	
het	duale	onderwijsbestel.

In	hun	brief	aan	de	Onderwijsraad	schet-
sen	de	belangenorganisaties	voor	open-
baar	onderwijs	allereerst	de	gevolgen	
van	de	ontkerkelijking	in	de	samenle-

ving.	Zo	laten	ouders	zich	bij	hun	school-
keuze	vooral	leiden	door	de	kwaliteit	en	
de	sfeer	van	een	school.	De	denominatie,	
openbaar	of	bijzonder,	is	voor	de	meeste	
ouders,	anders	dan	vroeger,	geen	princi-
piële	keuze	meer.	Daarnaast	is	de	grond-
slag	van	veel	bijzondere	scholen	dermate	
verwaterd,	dat	er	in	de	school	weinig	tot	
niets	van	merkbaar	is.	De	denominaties	
zijn	zich	veelal	als	openbaar	gaan	gedra-
gen.	De	noodzaak	voor	ouders	om	op	ba-
sis	daarvan	een	bewuste	keuze	te	maken,	
is	daardoor	des	temeer	verdwenen.	

De	huidige	passieve	benadering	van	po-
litici	en	onderwijsinstanties	ten	aanzien	
van	het	onderwijsbestel	houdt	volgens	
VOS/ABB	en	de	Vereniging	Openbaar	On-

derwijs	het	onbegrip	tussen	de	verschil-
lende	bevolkingsgroepen	op	zijn	minst	in	
stand.	Dat	moet	veranderen,	zeggen	de	
organisaties.	‘De	noodzaak	om	te	streven	
naar	een	respectvolle	samenleving,	waar-
in	kinderen	van	jongs	af	aan	leren	hoe	
zij	moeten	omgaan	met	andere	mensen,	
met	verschillende	culturen,	opvattingen	
en	levensbeschouwingen,	vraagt	van	de	
politiek	en	de	samenleving	om	nieuwe	
impulsen.	Daarbij	moet	het	belang	van	
de	ontwikkeling	van	het	kind	tot	volwas-
sene	en	‘goed	burger’	voorop	staan,	in	

plaats	van	het	belang	van	bestaande	in-
stellingen	en	instituten’,	aldus	de	brief	die	
is	uitgegaan	naar	de	Onderwijsraad.

Krimp
Een	andere	belangrijke	ontwikkeling	die	
ertoe	dwingt	om	goed	na	te	denken	over	
het	huidige	onderwijsstelsel,	is	de	bevol-
kingskrimp	in	veel	regio’s.	Het	openbaar	
en	bijzonder	onderwijs	zoeken	meer	en	
meer	toenadering,	om	zoveel	mogelijk	
scholen	in	stand	te	houden.	Daarbij	speelt	
de	samenwerkingsschool,	waarin	zowel	
openbaar	als	bijzonder	onderwijs	wordt	
gegeven,	een	belangrijke	rol.	Bij	de	stich-
ting	van	een	samenwerkingsschool	moet	
nu	nog	een	van	de	betrokken	scholen	
met	opheffing	bedreigd	worden.	De	fu-

sieschool	krijgt	vervolgens	automatisch	
een	algemeen	bijzondere	denominatie.	
Dat	is	onlogisch	en	staat	op	gespannen	
voet	met	de	grondwettelijke	garantie	
van	‘voldoende	openbaar	onderwijs	in	
een	genoegzaam	aantal	scholen’.	

Aanbevelingen
Volgens	de	Vereniging	Openbaar	Onder-
wijs	moeten	de	wensen	van	ouders	een	
belangrijke	rol	spelen	bij	het	vormgeven	
van	het	toekomstige	onderwijsbestel.	Hun	
schoolkeuze	wordt	vooral	ingegeven	door	
pedagogische	concepten,	door	een	prettig	
en	veilig	schoolklimaat	en	door	kwaliteit.	
Daarbij	past	dan	ook	dat	hun	kind	op	elke	
school	welkom	is	(algemeen	toegankelijk)	
en	dat	van	ouders	niet	langer	wordt	ge-
vraagd	de	levensbeschouwelijke	richting	
van	de	school	te	onderschrijven	(in	het	
geval	van	bijzonder	onderwijs).	

Dat	scholen	met	een	uitgesproken	peda-
gogisch	concept,	zoals	Montessori	en	Je-
naplan,	ook	een	openbare	of	(algemeen)	
bijzondere	denominatie	moet	worden	
toegekend,	is	daarom	onlogisch.	Net	zo	
onlogisch	is	het	dat	een	samenwerkings-
school	als	grondslag	algemeen	bijzonder	
krijgt	toegekend.	Daarom	dringen	de	Ver-
eniging	Openbaar	Onderwijs	en	VOS/ÁBB	
er	bij	de	Onderwijsraad	op	aan	om	te	on-
derzoeken	of	vernieuwingsscholen	(o.a.	
Montessori,	Jenaplan,	Dalton),	nieuwe	
samenwerkingsscholen	en	andere	on-
derwijsconcepten	ook	zonder	een	van	de	
bestaande	denominaties	een	plek	in	het	
bestel	kunnen	krijgen.	 <

onderwijsbestel toe 
aan vernieuwing

De denominaties zijn zich veelal  
als openbaar gaan gedragen 
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teKst en Beeld: martIn van den Bogaerdt

IdentIteIt 

een hoofddoekverbod is niet aan de orde, zeker niet in het openbaar onderwijs. dat blijkt 
uit reacties op de maatregel van het rooms-katholieke don Bosco college in volendam. 

Via	de	website	riep	VOS/ABB	mensen	op	
te	reageren	op	het	Volendamse	hoofd-
doekverbod.	Uit	bijna	alle	reacties	kwam	
naar	voren	dat	zo’n	verbod	wordt	gezien	
als	een	slecht	idee.	Zo	schrijft	Hilda	Hoek	
uit	Haarlem,	moeder	van	drie	kinderen,	
dat	‘met	antihoofddoekmaatregelen	een	
hele	bevolkingsgroep	naar	de	rand	van	
de	samenleving’	wordt	gedreven.

‘Ik	vind	een	hoofddoekje	waar	dan	ook	
geen	enkel	probleem,	zolang	 je	maar	
iemands	gezicht	kunt	zien	en	de	draag-
ster	het	vrijwillig	draagt.	En	ik	ken	heel	
veel	vrouwen	voor	wie	dit	geldt.	Juist	het	
openbaar	onderwijs	moet	open	staan	
voor	alle	vormen	van	religie	en	niet-re-
ligieuze	stromingen.	Maak	maar	zicht-
baar	dat	niet	iedereen	overal	hetzelfde	
over	denkt!	Ik	snap	ook	de	focus	van	de	
PVV	op	hoofddoekjes	niet.	Ik	hoor	nooit	
iemand	over	keppeltjes,	kruisjes,	T-shirts	
van	Greenpeace	of	dure	merkkleding.	
Ook	daaraan	kun	je	zien	wat	mensen	
belangrijk	vinden	en	hoe	ze	in	het	leven	
staan.’

Ontwikkelen en manifesteren
Algemeen	directeur	Herman	Wevers	van	
de	Stichting	ROOS	voor	openbaar	primair	
onderwijs	in	Noordwest-Twente	heeft	
ook	geen	bezwaar	tegen	hoofddoekjes,	
keppeltje	en	kruistekens.	Hij	benadrukt	
dat	 deze	 verscheidenheid	 past	 bij	 de	
ruimte	die	het	openbaar	onderwijs	aan	
iedereen	biedt	om	zich	persoonlijk	te	
ontwikkelen	en	manifesteren.	‘Het	ver-
bieden	van	alleen	hoofddoekjes	en	niet	
andere	religieuze	tekenen	vind	ik	rond-
uit	discriminerend	en	daar	zal	ik	dus	niet	
aan	meewerken.’

Gerard	van	Geffen	van	het	openbare	
Regius	 College	 in	 Schagen	 merkt	 op	
dat	een	collega	van	hem	die	een	hoofd-
doekje	draagt	 ‘ook	een	gewoon	mens	
blijkt	te	zijn’.	Hij	vindt	dat	het	onderwijs	
het	voorbeeld	moet	geven	‘dat	we	in	een	
pluriforme	gemeenschap	naast	elkaar	en	
niet	tegenover	elkaar	moeten	leven’.

Kijk naar kwaliteit!
Stefanie	Piels	uit	Nijmegen,	moeder	van	
twee	kinderen	die	op	een	openbare	ba-
sisschool	zitten,	vindt	het	geen	probleem	
als	er	waar	dan	ook	hoofddoekjes	worden	
gedragen.	Ook	zij	bekijkt	het	van	de	kant	
van	het	personeel	van	de	school:	‘Zolang	
er	geen	belemmering	is	voor	het	onder-
wijs,	kan	dit	absoluut	geen	kwaad.	Laten	
we	vooral	kijken	naar	de	kwaliteit	van	
de	lerares	en	niet	naar	wat	zij	wel	of	niet	
op	haar	hoofd	heeft.	Een	van	mijn	kinde-
ren	heeft	les	gehad	van	een	juf	met	een	
hoofddoekje,	dus	ik	spreek	uit	ervaring.’

De	kortste	reactie,	die	aan	duidelijkheid	
niets	te	wensen	overlaat,	kwam	van	di-

hoofddoek moet kunnen, 
geen enkel probleem!

recteur	Lou	Bakker	van	de	openbare	ba-
sisschool	Cornelis	Jetses	in	Eindhoven:	
‘Hoofddoeken	moeten	kunnen,	geen	en-
kel	probleem!’	 <

Hoofddoek botst  
met katholicisme?

Het	rooms-katholieke	Don	Bosco	
College	in	Volendam	verbiedt	
een	islamitische	leerlinge	om	
in	de	school	een	hoofddoek	te	
dragen.	Dit	zou	niet	passen	bij	
de	katholieke	identiteit	van	de	
school.	De	Commissie	Gelijke	
Behandeling	oordeelde	dat	het	
verbod	discriminerend	is,	maar	
de	rechter	gaf	in	april	de	school	
gelijk.	De	ouders	van	de	islamiti-
sche	leerlinge	zijn	tegen	die	uit-
spraak	in	hoger	beroep	gegaan.



 Brede school
teKst: KarIn van Breugel
Beeld: vIncent van den hoogen
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Kindcentrum de bundertjes:
één gezamenlijke ambitie

Hans	Noot,	algemeen	directeur	van	de	Stichting	Openbare	
Basisscholen	Helmond,	stond	aan	de	wieg	van	dit	integrale	
kindcentrum.	Hij	memoreert	het	moment	waarop	Jozias	van	
Aartsen	in	2005	in	de	Tweede	Kamer	opriep	om	de	opvang	van	
kinderen	anders	te	organiseren.	Hij	wilde	dat	ouders	niet	langer	
hun	kinderen	van	hot	naar	her	hoefden	te	sjouwen.	‘School-
besturen	kregen	de	opdracht	om	daar	iets	aan	te	gaan	doen.	
Wij	dachten:	laten	we	er	dan	ook	maar	iets	moois	van	maken!’
En	dat	gebeurde.	Er	werden	contacten	gelegd	met	Spring,	de	
lokale	kinderopvangorganisatie.	‘We	weten	dat	kinderen	thuis,	
op	school	én	in	de	omgeving	leren.	Op	school	doen	we	al	veel,	

op	thuis	heb	je	weinig	invloed,	maar	in	de	omgeving	liggen	
nog	heel	veel	goede	mogelijkheden.	De	Bundertjes	moet	een	
educatief	centrum	in	de	wijk	worden,	waar	kinderen	van	’s	
ochtends	zeven	tot	’s	avonds	zeven	terechtkunnen	en	waar	zij	
hun	talenten	kunnen	ontwikkelen’,	legt	Hans	Noot	uit.

Inhoudelijke ambities
Kindcentrum	De	Bundertjes	is	niet	zomaar	een	gebouw	waar	
verschillende	organisaties	om	praktische	redenen	bij	elkaar	
zitten.	Het	gaat	hier	niet	alleen	om	beheersmatige	en	financi-
ele	afspraken.	Hoewel	dat	zeker	interessant	is,	is	dat	voor	De	
Bundertjes	geen	hoofddoel.	De	betrokken	partners	hebben	in	
de	eerste	plaats	een	inhoudelijke	ambitie.
Hans	Noot:	‘De	school	en	de	kinderopvang	zijn	gezamenlijk	
verantwoordelijk	vanaf	het	moment	waarop	het	kind	hier	’s	
morgens	binnenkomt.	Dat	is	althans	de	ultieme	ambitie,	de	
stip	aan	de	horizon	waar	we	naartoe	werken.’
Maarten	Jacobs	is	directeur	van	de	openbare	basisschool	die	in	
het	kindcentrum	participeert.	Hij	licht	toe:	‘We	werken	met	een	
multidisciplinair	team	om	deze	ambitie	waar	te	maken.	Dat	team	

bestaat	uit	mensen	met	verschillende	achtergronden	en	verschil-
lende	expertise.	We	moeten	ervoor	zorgen	dat	we	al	die	mensen	
zo	goed	mogelijk	inzetten,	op	hun	eigen	expertise.	Iedereen	moet	
vooral	doen	waar	hij	goed	in	is.’	Kortom,	terug	naar	de	kerntaak.
Het	team	wil	werken	vanuit	één	gedeelde	pedagogische	visie.	
‘Het	is	voor	kinderen	belangrijk	dat	er	overal	in	het	kindcen-
trum	dezelfde	regels	en	afspraken	gelden,	op	elk	moment	van	
de	dag.	Iedereen	hanteert	die	regels,	dus	de	leidsters	van	de	kin-
deropvang,	de	leerkracht,	de	vrijwilliger	van	de	tussenschoolse	

het recent geopende Kindcentrum de Bundertjes in helmond-noord huisvest een 
basisschool, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. maar zij doen veel méér dan 
het delen van een gebouw. alle ‘bewoners’ werken vanuit één gezamenlijke visie aan de 
ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Zij zijn samen verantwoordelijk. ’hier 
ontstaat écht een doorlopende leerlijn’.

‘Hier ontstaat écht een 
doorlopende leerlijn’
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opvang,	de	medewerkers	van	de	peuterspeelzaal	en	van	de	
naschoolse	opvang.	Ik	merk	dat	veel	kinderen	er	veel	last	van	
hebben	als	die	duidelijkheid	ontbreekt’,	legt	Maarten	Jacobs	uit.

Doorlopende lijn
De	Bundertjes	heeft	pas	recentelijk	officieel	haar	deuren	ge-
opend.	Maarten	Jacobs	benadrukt	dat	het	een	groeimodel	is.	
Hij	verwacht	dat	het	nog	jaren	duurt	voordat	alle	ambities	ge-
realiseerd	zijn.	Toch	is	er	zelfs	nu	al,	in	dit	prille	begin,	sprake	
van	inhoudelijke	afstemming.	Onlangs	is	bijvoorbeeld	besloten	
dat	de	peuterspeelzaal,	de	kinderdagopvang	en	de	onderbouw	
inhoud	gaan	geven	aan	voor-	en	vroegschoolse	educatie	(VVE).	
De	leerkrachten	van	de	kleutergroepen	worden	daar	nu	voor	
opgeleid.	Jacobs:	‘Zo	ontstaat	een	doorlopende	lijn	in	de	manier	
waarop	je	met	kinderen	werkt	en	hen	volgt.’
Ook	bij	de	oudere	leerlingen	worden	zaken	afgestemd.	Er	is	
steeds	vaker	contact	tussen	de	bovenbouwleerkracht	en	de	
medewerker	van	de	buitenschoolse	opvang	(bso).	De	samen-
werking	is	zelfs	zo	goed	dat	de	bso-medewerker	binnenkort	
meegaat	op	het	eindkamp	van	groep	8.	
Ook	in	de	buitenruimte	is	de	samenwerking	zichtbaar.	Na	ople-
vering	van	het	gebouw	moest	het	speelplein	opnieuw	worden	
ingericht.	Kinderopvangorganisatie	Spring	heeft	veel	ervaring	
met	het	Natuurlijk-Leren	concept:	een	inrichting	die	de	fanta-
sie	prikkelt	en	uitdaagt	om	te	spelen.	Dus	geen	speeltoestellen,	

maar	boomstammen,	die	dienst	kunnen	doen	als	piratenboot	
en	bosjes	waar	de	kinderen	hutten	kunnen	bouwen	en	zich	
kunnen	verstoppen.	‘Samen	met	Spring	hebben	we	ervoor	
gezorgd	dat	de	principes	van	het	Natuurlijk	Leren	in	het	hele	
kindcentrum	zijn	toegepast’,	aldus	Jacobs.	

Grote verandering
In	de	realisatie	van	het	kindcentrum	zijn	er	uiteraard	de	nodige	
hindernissen	te	nemen.	Bijvoorbeeld	op	financieel,	organisa-
torisch,	bestuurlijk	of	juridisch	gebied.	Daarvoor	is	een	boven-
schoolse	stuurgroep	van	bestuurders	opgericht.
Jacobs	onderstreept	dat	dit	nieuwe	kindcentrum	voor	alle	be-
trokken	medewerkers	een	enorm	grote	verandering	is.	‘Een	
basisschool	is	van	oudsher	een	vrij	gesloten	organisatie.	Er	
werken	hbo-professionals,	die	altijd	koning	in	hun	eigen	lokaal	
waren.	Nu	zijn	ze	opeens	onderdeel	van	een	multidisciplinair	
team,	dat	gezamenlijk	verantwoordelijk	is	voor	de	kinderen.	
We	hebben	echt	de	bijl	aan	de	wortels	van	het	conventionele	
denken	gezet.	Dat	is	nogal	wat!	In	dit	proces	is	het	belangrijk	
om	ontzettend	veel	met	elkaar	te	praten.	Je	moet	voortdurend	
de	horizon	schetsen	en	eventuele	gevoelens	van	onveiligheid	
bespreekbaar	maken.’
Ouders	reageren	bijzonder	positief	op	het	kindcentrum.	Maar-
ten	Jacobs	en	Hans	Noot	verwachten	er	zelfs	extra	kinderen	
door	te	trekken.	‘Dat	zie	je	nu	al’,	vertelt	Maarten	Jacobs.	‘Het	
gebouw	ziet	er	fris	en	vrolijk	uit,	alles	draait	prettig,	mensen	
merken	dat	we	vanuit	een	visie	met	de	toekomst	bezig	zijn.	Dat	
heeft	een	positieve	uitstraling.	Mensen	willen	daar	graag	meer	
over	weten.	Laatst	hebben	we	een	open	dag	gehad,	die	behoor-
lijk	goed	werd	bezocht.’

Geen blauwdruk
Ook	vanuit	andere	plekken	in	het	land	is	er	belangstelling	voor	
het	kindcentrum.	Hans	Noot:	‘Ik	ontmoet	mensen	die	om	een	
inhoudelijk	document	vragen,	waarlangs	ze	zelf	een	vergelijk-
baar	kindcentrum	willen	uitrollen.	Helaas	moet	ik	hen	teleur-
stellen.	Zo’n	blauwdruk	hebben	we	niet.	Dat	kán	ook	niet.	Elk	
kindcentrum	heeft	te	maken	met	een	bestaande	situatie,	met	
mensen	en	middelen	waarmee	je	rekening	moet	houden.	Bin-
nen	die	specifieke	context	zal	een	kindcentrum	zich	moeten	
ontwikkelen	en	gaan	groeien.	Maar	uiteraard	willen	we	onze	
ervaringen	wél	met	anderen	delen!”	 <

Hans Noot (links) en Maarten Jacobs bij het nieuwe 
kindcentrum De Bundertjes: ‘Open dag drukbezocht’.

‘Bijl aan de wortels van  
het conventionele denken’

Brede school 
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het geheim van  
opbrengstgericht werken
Basisscholen boeken veel betere resultaten als ze systematisch opbrengstgericht werken. 
dat constateert de Inspectie van het onderwijs na onderzoek. een voorbeeldschool is obs 
de dam in het Friese lemmer, waar het aantal zorgleerlingen op het gebied van taal in een 
paar jaar tijd spectaculair is gedaald.

Het	geheim	van	opbrengstgericht	wer-
ken	zit	volgens	de	inspectie	in	het	stellen	
van	concrete	doelen	en	het	hebben	van	
hoge	verwachtingen	van	leerlingen.	Het	

systematisch	controleren	of	de	doelen	
worden	gehaald,	leidt	ertoe	dat	scholen	
hun	aanpak	aanpassen.	Vaak	wordt	geïn-
vesteerd	in	de	kwaliteit	van	lesgeven	en	
dat	leidt	direct	tot	betere	prestaties	van	
leerlingen.

Dat	bevestigt	Marian	van	Duinen,	di-
recteur	van	de	openbare	basisschool	De	
Dam	in	Lemmer,	die	als	voorbeeldschool	
wordt	genoemd	in	het	boek	‘Omslag	in	

taal’,	van	de	inspectie.	‘Het	gaat	om	leer-
krachtgedrag’,	zegt	zij	onomwonden.	‘Wij	
hebben	al	onze	teamleden	geschoold	tot	
leesspecialist.	Onze	leerkrachten	geven	
nu	meer	dan	vroeger	instructie	bij	het	
technisch	lezen,	ze	hebben	meer	aan-

dacht	voor	woordenschat	en	leesplezier.	
En	dat	werkt’.	
De	Cito-scores	voor	technisch	lezen	vlo-
gen	 omhoog	 op	 obs	 De	 Dam.	 Vrijwel	
alle	leerlingen	halen	nu	op	het	eind	van	
groep	5	het	hoogste	leesniveau.	Dat	was	
vroeger	wel	anders.	‘Toen	zaten	veel	kin-
deren	tegen	het	gemiddelde	aan.	Nu	heb-
ben	we	nog	maar	twee	zorgleerlingen	
voor	lezen,	en	dat	zijn	twee	kinderen	die	
echt	ernstig	dyslectisch	zijn’,	aldus	Van	
Duinen.

Gewichtenleerlingen
De	Friese	openbare	school	telt	veel	ge-
wichtenleerlingen.	Verreweg	de	meeste	

‘Gedrag van de leerkracht is essentieel’
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Marian van Duinen: ‘Alle teamleden 
geschoold tot leesspecialist’

leerlingen	hebben	geen	hoogopgeleide	
ouders,	er	zijn	veel	schipperskinderen	
en	17	procent	is	van	allochtone	afkomst.	
‘Bij	onze	leerlingen	thuis	wordt	niet	veel	
gepraat	en	dat	merk	je	aan	hun	beperkte	
woordenschat’,	zegt	Van	Duinen.	 ‘We	
hebben	daarom	niet	alleen	het	team	ge-
schoold,	maar	ook	de	ouderbetrokken-
heid	vergroot.	Alle	ouders	willen	hun	

kinderen	helpen,	en	wij	geven	ze	daar	
nu	handvatten	voor.	We	hebben	bijvoor-
beeld	per	groep	een	weblog	geopend,	
waarop	ouders	elke	week	kunnen	zien	
welke	nieuwe	woorden	er	worden	be-
handeld	en	wat	het	huiswerk	is.	Zeker	
80	procent	van	de	ouders	kijkt	nu	mee	
via	die	weblog’.	

De	school	is	drie	jaar	geleden	begonnen	
met	de	aanpak	van	het	taalonderwijs	
omdat	de	prestaties	daar	achterbleven.	
‘In	plaats	van	nieuwe	methodes	voor	
aardrijkskunde	en	geschiedenis	aan	te	
schaffen,	zijn	we	eerst	gaan	investeren	
in	het	technisch	lezen.	Dat	was	harder	
nodig’,	zegt	Van	Duinen.	De	eerste	actie	
was	de	scholing	van	alle	teamleden	door	

een	externe	deskundige.	‘De	leerkrachten	
zagen	zelf	ook	in	dat	het	anders	moest.	
Ze	gingen	enthousiast	aan	de	slag.	En	nu	
zien	ze	dat	de	nieuwe	aanpak	werkt’.	

Van	Duinen:	‘Het	zou	goed	zijn	als	jonge	
leerkrachten	deze	didactische	aanpak	al	
op	de	pabo	leerden.	Dat	gebeurde	tot	voor	
kort	niet,	maar	ik	zie	aan	onze	stagiai-

res	dat	er	wel	een	kentering	gaande	is.	
Er	komt	op	de	pabo	meer	aandacht	voor	
didactiek.’	

Leesplezier
De	teamaanpak	zorgde	voor	een	gelijk-
luidende	en	doorgaande	leerlijn	binnen	
de	school.	Daarnaast	is	er	een	nieuwe	
methode	ingevoerd	voor	technisch	en	
begrijpend	lezen	en	zijn	samen	met	de	
leerlingen	alle	bibliotheekboeken	beke-
ken	en	voor	een	groot	deel	vervangen	
door	 nieuwe.	 Vanaf	 groep	 3	 houden	
leerlingen	nu	al	boekbesprekingen	en	de	
achtstegroepers	lezen	voor	aan	de	kleu-
ters.	Door	dit	soort	activiteiten	hebben	
de	kinderen	veel	meer	plezier	in	lezen	
gekregen.	

Directie	en	team	richten	zich	nu	meer	
op	 concrete	 resultaten.	 Van	 Duinen:	
‘Niet	dat	we	hier	extra	vaak	toetsen.	We	
nemen	de	gewone	Cito-toetsen	af.	Maar	
we	 volgen	 de	 kinderen	 wel	 nauwlet-
tend.	Als	een	kind	na	vier	of	vijf	weken	
in	groep	3	een	beetje	achterblijft,	leggen	
we	al	contact	met	de	ouders.	We	hebben	
daarvoor	een	eigen	aanpak	bedacht,	die	
we	Samenspel	noemen.	Die	houdt	in	dat	
ouders	tips	krijgen	om	thuis	gericht	met	
hun	kind	te	lezen’.	

Cruciaal
Veel	interventies	dus,	maar	de	teamaan-
pak	is	volgens	Van	Duinen	de	belangrijk-
ste	succesfactor	geweest.	Dat	denkt	de	
Inspectie	van	het	Onderwijs	ook,	want	
die	zegt	in	haar	onderzoek	dat	het	didac-
tisch	handelen	cruciaal	is:	‘Het	gedrag	

Brochure, boek  
en checklist

De	Inspectie	van	het	Onderwijs	heeft	een	
brochure	en	een	boek	uitgegeven	over	
opbrengstgericht	werken.	De	brochure,	ge-
titeld	‘Opbrengsten:	maak	er	werk	van’	gaat	
in	op	de	kenmerken	van	opbrengstgericht	
onderwijs,	het	analyseren	van	toetsresulta-
ten	en	het	plannen	van	onderwijs.	Ook	zit	
er	een	checklist	in,	waarmee	een	school	kan	
nagaan	hoe	opbrengstgericht	er	al	gewerkt	
wordt	en	waar	nog	verbeterpunten	zitten.	
In	het	boek	‘Omslag	in	taal’	staan	portret-
ten	van	tien	voorbeeldscholen	die	aan	de	
slag	zijn	gegaan	met	hun	taalonderwijs	
en	nu	meer	focussen	op	resultaat.	Er	staan	
twee	openbare	scholen	in:	behalve	obs	De	
Dam	in	Lemmer	ook	obs	De	Driesprong	in	
het	Drentse	dorpje	Nieuwlande.	Het	boek,	
de	brochure	en	het	onderzoek	‘Opbrengstge-
richt	werken	in	het	basisonderwijs’	zijn	te	
downloaden	vanaf	de	website	www.onder-
wijsinspectie.nl.	Daar	zijn	ook	filmpjes	van	
de	scholen	te	zien.	Boek	en	brochure	zijn	na	
te	bestellen	bij	Postbus	51,	tel.	0800-8051,	of	
op	www.rijksoverheid.nl.	

KwalIteIt 

van	de	leraar	in	de	klas	is	een	essentieel	
onderdeel	van	opbrengstgericht	werken.	
Je	kunt	nog	zo	goed	zicht	hebben	op	resul-
taten,	doelen	stellen	of	verbeteracties	be-
noemen,	maar	als	dit	geen	vervolg	krijgt	
in	didactisch	handelen	van	een	goed	ni-
veau,	dan	heeft	het	weinig	of	geen	effect	
op	de	leerresultaten.’

Een	andere	voorwaarde	voor	succes	is	
dat	het	opbrengstgerichte	werken	breed	
gedragen	wordt,	door	directie,	team	én	
bestuur.	‘Het	bestuur	moet	een	actieve	
gesprekspartner	zijn,	moet	goed	op	de	
hoogte	zijn	van	de	opbrengsten	en	de	
school	 ondersteunen	 om	 de	 kans	 op	
hogere	opbrengsten	van	leerlingen	te	
vergroten’,	aldus	de	inspectie.	Uit	het	on-
derzoek	blijkt	dat	nog	20	procent	van	de	
scholen	de	opbrengsten	nooit	bespreekt	
met	het	bestuur.	 <

teKst: lucy BeKer
Beeld: anKIe rustIcus

‘Niet dat we hier extra vaak toetsen’
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bètatechniek is hot

Tijdens	het	 festival,	dat	dit	voorjaar	
voor	 de	 derde	 keer	 werd	 gehouden,	
konden	de	leerlingen	deelnemen	aan	
verschillende	 workshops	 en	 praten	
met	professionals	uit	de	praktijk.	Alles	
tot	doel	om	hen	bewust	te	maken	van	
nieuwe	trends	en	hen	beter	te	informe-
ren	over	vakken	in	hun	keuzepakket	en	
eventuele	vervolgstudies.	Eurofysica,	
sterrenkunde,	 chirurgie	 voor	 begin-
ners,	dna,	hydrologie	en	speeddating:	
dat	nodigt	uit!

Coördinator	Chris	Wiffen	gaf	vorig	jaar	
zelf	nog	een	praktijkles,	nu	loopt	hij	tijdens	
het	festival	door	de	gangen	van	het	school-
gebouw	om	het	reilen	en	zeilen	in	de	gaten	
te	houden	en	om	de	reacties	van	de	leer-
lingen	te	inventariseren.	In	de	gymzaal	is	
een	heus	planetarium	nagebootst.	Binnen	
een	zwart,	afgesloten	soort	springkussen	
ervaren	de	leerlingen	giechelend	het	uni-
versum.	Ergens	anders	volgen	leerlingen	
de	workshop	fotografie.	Met	behulp	van	
verschillende	gezichtsexpressies	leren	zij	

enthousiaste leerlingen en een feestelijke sfeer op het jaarlijkse Bètafestival van rsg 
slingerbos|levant in harderwijk. het evenement is speciaal opgezet om leerlingen in 
contact te brengen met de verrassende wereld van de bètavakken. Bètatechniek is hot, dat 
wil deze universumschool graag uitstralen. 

Chris Wiffen kijkt enthousiast mee tijdens een workshop op het bètafestival.

over	de	kracht	van	beeldende	communica-
tie.	En	in	het	scheikundelokaal	draait	een	
grote	groep	kinderen	in	witte	jassen	mee	
in	een	onderzoek	naar	het	effect	van	zure	
en	basische	stoffen.	Zo	ervaren	zij	dat	een	
base	(zeepoplossing)	de	sap	van	rodekool	
groen	kleurt	en	dat	een	zuur	(appelsap)	
resulteert	in	roze.	

Voorlichting en bewustwording
Het	draait	allemaal	om	voorlichting	en	be-
wustwording.	Wiffen:	‘Doel	is	leerlingen	
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teKst: lIneKe eerdmans
Beeld: sasKIa BeeK

te	informeren	over	hun	mogelijkheden.	
We	helpen	hen	om	hun	horizon	te	verbre-
den.	De	laatste	jaren	waren	er	landelijk	
steeds	minder	leerlingen	die	bètavakken	
kiezen,	dat	is	jammer.	Wij	willen	ons	naar	
de	buitenwereld	duidelijk	presenteren	als	
bètaschool	en	we	willen	onderbouwleer-
lingen	stimuleren	om	bètaprofielen	te	kie-
zen.’	Dat	lukt	inmiddels	aardig.

Er	is	nogal	wat	veranderd	in	de	bètavak-
ken.	 ‘Vroeger	voerde	 je	bij	natuur-	en	

scheikunde	proefjes	uit.	Nu	worden	de	
lessen	meer	toegepast	op	de	praktijk.	De	
workshop	DNA	geeft	bijvoorbeeld	inzicht	
in	daderprofielen	die	bijdragen	aan	op-
sporingsbeleid.	Natuurlijk	worden	nog	
steeds	proefjes	gedaan,	maar	de	manier	
waarop	verschilt	wezenlijk,	de	kennisver-
garing	is	anders.	Dat	geldt	ook	voor	vak-
ken	als	muziek	en	sport&beweging.	Niet	
direct	vakken	waarbij	je	aan	bètatech-
niek	denkt.	Maar	de	muziekwereld	wordt	
steeds	elektronischer,	daar	kun	je	als	bè-
taleerling	wat	mee.	En	de	sportwereld	
maakt	gebruik	van	videometing	en	tech-
nische	bewegingsanalyses.	Voor	leerlin-
gen	met	een	profiel	Natuur&Gezondheid	
zijn	dit	interessante	cases.’

Moderne meetinstrumenten
Het	Bètafestival	op	RSG	Slingerbos|Levant	
is	een	concept	dat	gericht	is	op	expertise	
in	science.	Wiffen:	‘In	het	primair	onder-
wijs	is	gelukkig	in	toenemende	mate	een	
bèta-aanbod	te	zien.	Dat	maakt	het	uit-
stroomniveau	hoger	en	het	is	belangrijk	
dat	het	voortgezet	onderwijs	hierop	in-
springt	en	verdieping	biedt.	Tegelijk	bied	
je	meer	ruimte	aan	intelligente	en	hoog-
begaafde	leerlingen.	Onze	school	heeft	
moderne	meetinstrumenten	en	senso-
ren	aangeschaft,	waarvan	de	bediening	
overeenkomt	met	die	van	de	iPhone.	Dat	
spreekt	de	jongeren	aan.	En	met	beamers	
en	laptops	maken	we	animaties	over	ab-
stracte	dingen	en	simulaties.	Dankzij	een	
pilot	leren	onze	leerlingen	ook	met	macs	
te	werken	en	meer	te	ontdekken.”

Terug	naar	het	festival.	De	workshop	fy-
sica	telt	maar	zeven	deelnemers,	van	wie	

proFIelKeuZe 

Universumprogramma

RSG	Slingerbos|Levant	is	een	Universumschool.	Dat	houdt	in	dat	hier	
gewerkt	wordt	aan	het	vernieuwen	van	het	bètatechnisch	onderwijs	
volgens	het	Universumprogramma.	Universumscholen	delen	hun	kennis	
en	ervaring	met	elkaar	en	met	andere	scholen.	Daarmee	leveren	zij	een	
bijdrage	aan	de	doelstelling	van	het	Platform	Bèta	Techniek	om	15%	meer	
jongeren	te	laten	kiezen	voor	een	bètatechnische	vervolgopleiding.	

één	meisje.	Met	de	allernieuwste	meet-
apparatuur	wordt	de	warmte	van	elkaars	
handen	nauwkeurig	bepaald	en	verge-
leken	met	de	eigen	fysieke	ervaring	van	
warm	en	koud.	Op	een	groot	scherm	is	de	
digitale	data-analyse	te	volgen.	Handen	
geven	is	nog	nooit	zo	leuk	geweest.

Na	afloop	blijft	iedereen	hangen	om	te	
horen	over	het	risico	van	straling	uit	de	
kerncentrale	in	Japan	na	de	aardbeving	
en	tsunami.	De	praktijkdocent	laat	stra-
lingsmeters	zien	en	legt	uit	hoe	de	norm	in	
noodgevallen,	zoals	bij	een	kernramp,	om-
hoog	gaat.	Blootgesteld	worden	aan	veel	
straling	in	korte	tijd,	verhoogt	de	kans	op	
stralingsgerelateerde	ziekten.	Zorgvuldige	
afwegingen	zijn	dan	essentieel.

Speeddaten
Speciaal	voor	de	derdejaarsmeiden	van	
de	RSG	is	een	van	de	gymzalen	ingericht	
voor	het	speeddaten.	In	kleine	groepjes	
maken	zij	kennis	met	vrouwelijke	pro-
fessionals	uit	de	bétatechniek,	die	iets	
vertellen	over	hun	vakgebied.	De	groep-
jes	wisselen	continu	van	tafel	en	komen	
zo	in	korte	tijd	met	veel	professionals	in	
contact.	 ‘Ook	bovenbouwers	die	geen	
bètavakken	hebben	gekozen,	willen	we	
laten	ervaren	dat	bèta	‘wow’	is’,	zegt	Wif-
fen.	‘We	beschikken	binnen	onze	school	
over	de	allernieuwste	technieken,	waar-
mee	we	het	verband	met	de	praktijk	kun-
nen	laten	zien.	Zaken	als	waterzuivering,	
krachtcentrales,	sport	en	verzorging	heb-
ben	allemaal	een	link	naar	techniek.	En	
die	techniek	zal	in	onze	maatschappij	
alleen	maar	een	grotere	rol	gaan	spelen.	
Dat	gaat	ons	allemaal	aan.’	 <

‘Moderne 
meetinstrumenten 

en sensoren 
aangeschaft’ 

Meer N-profielen 

Vooral	in	het	vwo	ziet	RSG	
Slingerbos|Levant	de	laatste	
jaren	de	belangstelling	voor	de	
bètavakken	groeien.	Het	aantal	
leerlingen	dat	een	N-profiel	
kiest,	ligt	hier	op	70	procent	en	
dat	is	ruim	boven	het	landelijk	
gemiddelde.	Ook	kiezen	even-
veel	vwo-meisjes	als	-jongens	
voor	N-profielen,	waarbij	meisjes	
vaker	het	dubbelprofiel	NG	
(natuur	en	gezondheid)	én	NT	
(natuur	en	techniek)	kiezen.	
‘De	inhaalslag	van	de	meisjes	is	
gelukt’,	concludeert	de	school.	
Op	de	havo	ligt	de	situatie	wat	
anders.	De	keuze	voor	N-profie-
len	schommelt	meestal	rond	het	
landelijk	gemiddelde,	terwijl	de	
meisjes	op	de	havo	(nog	steeds)	
ondervertegenwoordigd	zijn	bij	
de	N-profielen.	‘En	dat	is	jammer	
want	er	is	op	die	manier	onge-
twijfeld	een	hoop	onontdekt	
bètatalent’,	aldus	de	school.



 ouderpartIcIpatIe
teKst: lIneKe eerdmans
Beeld: herman heutInK
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afdelingsouderraden  
groot succes
naast een schoolbrede ouderraad zijn er op helen parkhurst, een daltonschool voor 
voortgezet onderwijs in almere, ook vijf afdelingsouderraden actief. Zo realiseert de school, 
die 2000 leerlingen telt, een sterke betrokkenheid van ouders. dat is belangrijk op een 
school waar eigen verantwoordelijkheid van leerlingen een uitgangspunt is. 

De	afdelingsouderraad	van	afdeling	E	
vergadert	eens	per	zes	weken.	Hierdoor	
staan	 er	 altijd	 actuele	 thema’s	 op	 de	
agenda.	Jacqueline	van	Waart	is	als	af-
delingsleider	vrijwel	altijd	aanwezig	tij-
dens	de	ouderraadsvergaderingen.	‘Het	
is	goed	om	de	reacties	van	de	ouders	op	
ons	beleid	te	peilen.	Het	weekbericht	dat	
wij	naar	ons	team	sturen,	gaat	ook	altijd	
naar	de	ouderraadsleden.	We	informeren	
hen	zo	goed	mogelijk.’	

Ingrid	 Hoff	 is	 voorzitter	 van	 de	 afde-
lingsouderraad	en	heeft	een	zoon	in	de	
vierde	 klas	 vmbo-tl.	 ‘De	 afdelingsou-
derraad	fungeert	in	eerste	instantie	als	
klankbord	van	de	afdelingsleider	en	te-
rugkoppeling	naar	de	ouders.	Onbegrip	
richting	schoolbeleid	is	er	eigenlijk	nooit.	
Het	gaat	immers	om	kansen	voor	onze	
kinderen’,	zegt	ze.

‘Soms	is	het	wel	eens	moeilijk	voor	de	
ouderraadsleden	om	het	belang	van	het	
kind	af	te	wegen	tegen	de	afdelingsbe-
langen.	Ik	stel	hun	altijd	de	vraag	‘gaat	
het	nu	om	je	eigen	kind,	of	om	de	gehele	
afdeling?’	We	polsen	goed	hoe	breed	een	
probleem	in	de	klas	gedragen	wordt.	In-
dividuele	zaken	moeten	met	de	betref-
fende	docent	worden	opgenomen.	Maar	
als	er	een	tendens	zichtbaar	is,	zetten	we	
het	op	de	agenda	en	wisselen	we	erover	
van	gedachten	met	de	afdelingsleider.’

Van	Waart:	‘We	moeten	daar	wel	een	
evenwicht	in	zien	te	vinden,	de	ouder-
raad	 moet	 niet	 verworden	 tot	 een	
klachtencommissie.	Als	het	gaat	om	be-
leid,	dan	is	er	ook	nog	de	MR,	die	heeft	
instemmingsrecht.	Het	is	eigenlijk	een	
gemiste	kans	dat	daar	geen	ouders	van	
onze	afdeling	bij	zitten.	Maar	we	heb-

ben	natuurlijk	ook	nog	de	schoolbrede	
ouderraad.’

Individuele leerlingen
Van	Waart:	‘Het	is	eigen	aan	het	dalton-
principe	dat	we	goed	naar	de	individuele	
leerling	kijken.	In	vergaderingen	worden	
zij	ook	individueel	besproken.	En	dan	
wil	het	voorkomen	dat	we	besluiten	om	
bepaalde	regels	niet	toe	te	passen	voor	
bepaalde	leerlingen.	We	moeten	er	daar-
bij	altijd	voor	zorgen	dat	het	goed	uit	te	
leggen	valt.	Je	wilt	geen	precedenten	
scheppen	of	onbegrip	krijgen	van	andere	
ouders	of	leerlingen.	Passend	onderwijs	
is	ook	een	thema	dat	vraagt	om	ouder-
betrokkenheid.	Toen	we	dat	bespraken	
met	de	afdelingsouderraad,	bleek	er	al	
een	hoop	kennis	te	liggen.’	

Hoff:	‘We	hebben	als	afdelingsouderraad	
bewust	meer	aandacht	gevraagd	voor	de	
zorgleerlingen	op	onze	school.	De	infor-
matie	aan	ouders	met	zorgleerlingen	kon	
beter	verlopen.	Wij	hebben	onze	initia-
tieven	naast	die	van	de	school	gelegd	en	
een	rapport	geschreven.	Daar	gaat	men	
nu	mee	aan	de	slag.’

Communicatie
Ingrid	 Hoff	 geeft	 aan	 dat	 de	 commu-
nicatie	met	andere	ouders	nog	wel	een	
knelpunt	was.	Over	de	inrichting	van	
de	elektronische	leeromgeving	bleken	
ouders	bijvoorbeeld	onvoldoende	geïn-
formeerd.	De	afdelingsleider	daarover:	
‘Dat	punt	was	blijven	liggen	omdat	het	
systeem	nog	in	ontwikkeling	was,	maar	
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bij	de	ouders	bleek	al	wel	een	verwach-
tingspatroon	 te	 zijn.	 We	 hadden	 hier	
duidelijker	over	moeten	communiceren.	
Voortaan	nemen	we	ontwikkelingsplan-
nen	mee	bij	de	ouderavonden.’

‘We	 hebben	 ouders	 toestemming	 ge-
vraagd	om	hen	in	bijzondere	gevallen	via	
de	e-mail	te	benaderen.	Ook	is	inmiddels	
een	speciale	website	in	ontwikkeling,	
waar	ouders	de	afdelingsouderraden	
kunnen	vinden.	Ter	bevordering	van	
de	ouderbetrokkenheid	zijn	daarnaast	
twee	werkgroepen	in	het	leven	geroe-
pen.	De	werkgroep	Communicatie	en	de	
werkgroep	Ondersteuningspoule.	Als	de	
school	bepaalde	activiteiten	organiseert,	
kan	aan	ouders	worden	gevraagd	deel	te	
nemen	als	begeleider.	Dankzij	deze	werk-
groepen	is	de	ouderparticipatie	verder	
toegenomen.’

Hoff:	‘Een	daltonschool	verwacht	van	
de	ouders	veel	verantwoordelijkheid.	
Maar	helaas	komt	het	ook	hier	voor	dat	
ouders	zich	achter	hun	kind	scharen	als	
er	bijvoorbeeld	een	valse	ziekmelding	
is	of	als	leerlingen	hun	afspraken	over	
het	inleveren	van	spullen	niet	nakomen.	
Dat	is	erg	moeilijk	te	doorbreken.	Door	
binnen	de	ouderraad	ervaringen	uit	te	

wisselen	proberen	we	tot	effectieve	op-
lossingen	te	komen.	Het	is	ook	belangrijk	
dat	er	nieuwe	aanwas	voor	de	ouderra-
den	blijft	komen,	met	name	van	ouders	
uit	de	eerste	groepen.	Dat	zorgt	ervoor	
dat	zij	meerdere	jaren	in	de	ouderraad	
zitten.’

Eens	per	jaar	organiseren	de	afdelingsou-
derraden	voor	alle	ouders	een	informa-
tieavond	rondom	een	bepaald	thema.	Bij	
de	laatste	thema-avond	over	puberteit	
waren	180	ouders	aanwezig.	Er	werden	
verschillende	workshops	gegeven	en	dat	
was	een	groot	succes.	Hoff:	‘We	konden	
aan	veel	ouders	informatie	verstrekken.	
Bovendien	resulteerde	het	in	een	andere	
vorm	van	betrokkenheid.	Het	ging	niet	
om	rapportcijfers	of	beleidszaken.	Zo’n	
avond	bevordert	het	contact	tussen	de	
ouders	onderling.’

Nieuwe afdeling tl/havo
De	school	kampt	nog	met	tegenvallende	
resultaten	voor	de	vwo-richting.	 ‘Het	
heeft	te	maken	met	te	hoge	basisschool-
adviezen	en	met	onze	eigen	determina-
tie’,	verklaart	Van	Waart.	‘Daarom	heb-
ben	we	een	nieuw	concept	ontwikkeld	
om	 de	 doorstroom	 van	 vmbo-tl	 naar	
havo	te	verhogen.	Als	eerste	school	in	

ouderpartIcIpatIe 

Ingrid Hoff en Jacqueline van Waart bij Helen Parkhurst: 
‘Vertrouwen in ouderraden is groot.’

Nederland	veranderen	we	volgend	jaar	
de	3	tl-klas	in	een	3t(h)-klas.	Leerlingen	
volgen	in	deze	klas	in	principe	de	tl-route,	
maar	kunnen,	als	ze	meer	capaciteiten	
hebben,	ook	werken	aan	de	havo	3	lesstof.	
Leerlingen	die	eventueel	kunnen	door-
stromen	naar	havo	4	selecteren	we	niet	
alleen	op	basis	van	toetsresultaten,	maar	
ook	op	hun	werkhouding.	Het	zijn	leer-
lingen	die	onderzoekend	zijn	ingesteld,	
die	zelfwerkzaam	zijn	en	een	bredere	
oriëntatie	hebben.	Over	de	plannen	voor	
deze	nieuwe	vorm	van	onderwijs	hebben	
wij	onze	ouderraden	al	in	een	vroeg	sta-
dium	geïnformeerd.	Nog	voordat	zij	het	
mochten	terugkoppelen	aan	alle	ouders.	
Dat	konden	we	doen	omdat	het	vertrou-
wen	in	onze	ouderraden	erg	groot	is.	We	
vonden	het	belangrijk	om	hen	erbij	te	be-
trekken	en	hun	visie	te	horen.	Dat	heeft	
goed	uitgepakt.’

Dat	de	afdelingsouderraad	geen	vrien-
dinnenclubje	meer	is,	is	wel	duidelijk.	
Van	Waart	is	er	trots	op.	‘De	ouderraden	
leveren	een	sterke	binding	tussen	school	
en	ouders	op.	Eens	per	jaar	mogen	ouders	
bij	ons	meelopen	op	de	afdeling,	om	de	
school	ook	in	de	praktijk	te	ervaren.	Zo’n	
ouderbezoek	vind	ik	spannender	dan	een	
inspectiebezoek!’	 <

Training Ouderraden

De	schoolbrede	ouderraad	en	de	
afdelingsouderraden	van	Helen	Parkhurst	
in	Almere	werken	intensief	samen	om	de	
ouderbetrokkenheid	vorm	te	geven.	Zij	
volgden	de	Training	Ouderraden	van	de	
Vereniging	Openbaar	Onderwijs.	Onder	
begeleiding	van	adviseur	Ton	Gelmers	
maakten	de	leden	van	de	ouderraden	
op	basis	van	wensen	en	verwachtingen	
nieuwe	afspraken	over	de	onderlinge	
structuur	en	organisatie.	Die	betroffen	
onder	meer	communicatie	en	autonomie	
van	de	raden.	
Meer	weten	over	de	Training	Ouderraden?	
Neem	contact	op	met	Ton	Gelmers,	
t.gelmers@voo.nl	of	036-5331500.
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voo: veel activiteiten in 2010

grondslagwijziging besturenfusie

Voorzitter	Marijke	van	Hees	constateerde	dat	de	vereniging	ook	
in	2010	veel	activiteiten	heeft	ondernomen.	Zo	namen	in	2010	
ruim	6.000	mensen	deel	aan	cursussen	of	bijeenkomsten	over	
onder	meer	medezeggenschap,	tussenschoolse	opvang,	com-
municatie	tussen	de	ouderraad,	MR	en	team	en	Cyberouders.	
Op	een	aantal	belangrijke	beleidsdossiers	wist	de	Vereniging	
Openbaar	Onderwijs	goede	resultaten	te	behalen.	Zo	was	het	
meldpunt	over	de	verplichte	borgsom	voor	de	gratis	schoolboe-
ken	aanleiding	voor	goede	afspraken	tussen	het	ministerie	en	
de	Inspectie.	De	vereniging	was	verder	betrokken	bij	de	bespre-
kingen	over	de	invoering	van	passend	onderwijs	en	verdedigde	
daar	de	belangen	van	de	ouders.	Met	VOS/ABB	werd	samenge-
werkt	bij	de	belangenbehartiging	van	het	openbaar	onderwijs.	

Het	ging	hier	om	een	plan	om	in	het	kader	van	een	bestu-
renfusie	de	grondslag	van	de	betrokken	bijzondere	school	
en	openbare	school	te	wijzigen	in	algemeen	bijzonder.	De	
oudergeleding	van	de	MR	van	de	openbare	school	heeft	niet	
ingestemd	met	de	voorgenomen	grondslagwijziging,	omdat	
de	openbare	verantwoording	na	wijziging	van	de	grondslag	
onvoldoende	is	gewaarborgd	en	niet	is	geregeld	dat	het	open-
baar	karakter	van	de	school	gewaarborgd	blijft.	Bovendien	
is	er	nog	niet	op	toegezien	dat	er	voldoende	invloed	vanuit	
het	openbaar	bestuur	op	de	school	zal	zijn.	De	oudergeleding	

Een	minder	rooskleurig	beeld	geven	de	aangekondigde	bezui-
nigingen	van	het	ministerie	van	Onderwijs,	dat	de	komende	
regeerperiode	jaarlijks	243	miljoen	euro	aan	onderwijssubsi-
dies	wil	schrappen.	Dat	is	onder			meer	het	geval	voor	de	ruim	
4,1	miljoen	euro	subsidie	voor	de	tussenschoolse	opvang	in	
het	primair	onderwijs	én	de	subsidie	voor	5010,	de	landelijke	
informatie-	en	adviesdienst	voor	ouders.	Daarmee	worden	
de	landelijke	ouderorganisaties,	waaronder	de	Vereniging	
Openbaar	Onderwijs,	aanzienlijk	getroffen.	Zowel	Marijke	
van	Hees	als	Bert-Jan	Kollmer	benadrukten	desalniettemin	
de	veerkracht	van	de	organisatie	en	gaven	aan	dat	er	vol-
doende	kansen	zijn	om	ook	de	komende	jaren	positieve	re-
sultaten	te	behalen.	 <

van	de	MR	werd	vertegenwoordigd	door	een	gemachtigde	
adviseur	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs.
De	LGC	vindt	de	voorgenomen	fusie	weliswaar	aannemelijk,	
maar	stelt	in	haar	uitspraak	dat	het	bevoegd	gezag	een	in-
grijpende	maatregel	als	een	grondslagwijziging	eerst	in	alle	
facetten	moet	uitwerken.	Bij	deze	principiële	uitspraak	van	
de	commissie	gaat	het	in	het	bijzonder	om	de	formele	en	ma-
teriële	borging	van	het	karakter	van	het	openbaar	onderwijs	
in	de	op	te	stellen	statuten.	Pas	dan	kan	volgens	de	commissie	
de	MR	om	instemming	worden	gevraagd.	 <

de algemene ledenvergadering van de vereniging openbaar onderwijs vond dit jaar plaats 
op het landelijk bureau in almere. de nieuwe directeur/bestuurder Bert-Jan Kollmer en 
voorzitter van de raad van toezicht marijke van hees lichtten het inhoudelijk en financieel 
jaarverslag toe, alsmede de herziene begroting 2011 en begroting 2012. 

schoolbesturen moeten een eventuele grondslagwijziging van een school volledig 
uitwerken, voordat een voorstel ter instemming aan de medezeggenschapsraad (mr) 
wordt voorgelegd. dat oordeel velde de landelijke commissie geschillen wms (lcg) in een 
recent geschil bij een besturenfusie in appingedam. de oudergeleding van de mr wordt 
met de uitspraak in het gelijk gesteld.
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teKst: martIn van den Bogaerdt
Beeld: anKIe rustIcus

grondslagwijziging besturenfusie

Klein schooltje blijft open  
na actie met piet paulusma

Na	een	actie	van	dorpsbewoners	met	steun	van	de	bekende	
Friese	weerman	Piet	Paulusma	stemde	de	gemeenteraad	van	
Franekeradeel	in	april	unaniem	voor	het	openhouden	van	de	
Moskeflapper.	Het	besluit	staat	haaks	op	het	door	het	college	
van	B&W	overgenomen	advies	van	de	stichting	Radius	voor	
openbaar	primair	onderwijs.	Het	bestuur	wilde	het	schooltje	
sluiten,	omdat	het	met	18	leerlingen	onderwijskundig	en	finan-
cieel	niet	meer	verantwoord	zou	zijn	om	door	te	gaan.	Boven-
dien	staat	de	Moskeflapper	als	dislocatie	nog	geen	2,5	kilometer	
van	de	moederschool	Kleyenburg	in	Franeker.

Perspectief op groei
Op	de	ochtend	na	het	raadsbesluit	zei	VVD-fractieleider	Jan	
de	Roon	op	Omrop	Fryslân	dat	volgens	hem	en	zijn	collega-
raadsleden	de	argumenten	van	het	schoolbestuur	niet	goed	
onderbouwd	waren.	Bovendien	kon	het	actiecomité	volgens	
hem	aannemelijk	maken	dat	er	perspectief	is	op	groei	van	het	
aantal	leerlingen.	Hij	wees	ook	op	het	feit	dat	het	nu	pas	het	
eerste	jaar	is	dat	de	school	onder	de	opheffingsnorm	van	23	
leerlingen	zit,	zodat	het	ministerie	van	OCW	nog	zeker	twee	
jaar	verantwoordelijk	blijft	voor	de	financiering.
Leerkracht	Henk	Oosterlaar,	tevens	lid	van	de	medezeggen-
schapsraad	van	de	Moskeflapper,	legt	uit	dat	het	perspectief	
op	groei	van	het	aantal	leerlingen	is	gebaseerd	op	(bescheiden)	
nieuwbouwplannen	in	Herbaijum.	De	school	zal	naar	verwach-
ting	van	Oosterlaar	binnen	één	of	twee	jaar	weer	meer	dan	de	
vereiste	23	leerlingen	kunnen	hebben.

Financiële gevolgen
Algemeen	directeur	Henk	Hueting	van	de	stichting	Radius	zet	
grote	vraagtekens	bij	het	besluit	van	de	gemeenteraad	om	het	
minischooltje	open	te	houden.	Hij	benadrukt	dat	er	wel	dege-
lijk	goede	onderwijskundige	argumenten	waren	om	de	school	
te	sluiten.	Zo	ontbreekt	op	dit	moment	groep	5	en	zit	in	een	
aantal	groepen	slechts	één	leerling.	Bovendien	waren	er	ook	
goede	financiële	argumenten,	zegt	Hueting.	De	huidige	2,6	fte	
die	nodig	is	om	de	school	draaiende	te	houden,	is	volgens	hem	
op	basis	van	18	leerlingen	financieel	niet	meer	verantwoord.	
Nu	de	Moskeflapper	van	de	gemeenteraad	open	moet	blijven,	

zal	dat	volgens	hem	negatieve	gevolgen	hebben	voor	de	an-
dere	scholen	die	onder	Radius	vallen,	omdat	het	geld	ergens	
vandaan	moet	komen.

Politiek gemotiveerd
Hueting	noemt	het	besluit	van	de	gemeenteraad	politiek	ge-
motiveerd,	omdat	het	openhouden	van	een	schooltje	door	de	
meeste	kiezers	positief	wordt	gewaardeerd.	Hij	wijst	ook	op	
het	feit	dat	de	gemeente	zelf	geen	financiële	gevolgen	van	het	
openhouden	van	de	Moskeflapper	ondervindt,	terwijl	de	stich-
ting	die	gevolgen	wel	voelt.	De	rijksfinanciering	is	onvoldoende	
om	een	school	met	18	leerlingen	open	te	houden,	wat	betekent	
dat	de	stichting	de	extra	kosten	uit	eigen	zak	moet	betalen.	
De	algemeen	directeur	voelt	zich	door	de	gemeenteraad	niet	
serieus	genomen,	te	meer	omdat	diezelfde	raad	hem	kort	voor	
het	besluit	over	de	Moskeflapper	opdracht	heeft	gegeven	een	
sluitende	begroting	in	te	dienen.	 <

de leerlingen en leerkrachten van de openbare basisschool moskeflapper in het Friese dorp 
herbaijum kunnen voorlopig ‘oant moarn’ tegen elkaar blijven zeggen. de gemeenteraad van 
Franekeradeel vindt dat het schooltje met 18 leerlingen nog zeker twee jaar open moet blijven.

KrImp 

Alle leerlingen van de Moskeflapper bij elkaar:  
hun schooltje blijft nog open.
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Lagere score eindtoets
Het schooladvies van onze dochter is havo, maar de uitslag van de 
eindtoets was beduidend lager. Nu willen wij een andere test laten 
uitvoeren, waarmee wij aan het voortgezet onderwijs kunnen duide-
lijk maken dat ze wel in staat is om de havo te doen. Bestaan dergelijke 
toetsen?
Ja.	Toch	is	het	is	niet	noodzakelijk	om	uw	dochter	nog	een	keer	te	laten	toetsen.	
In	principe	moet	de	school	voor	voortgezet	onderwijs	het	schooladvies	volgen	
om	het	instroomniveau	van	uw	dochter	te	bepalen.	Wanneer	de	school	de	
uitslag	van	de	eindtoets	belangrijker	vindt	dan	het	schooladvies,	kunt	u	in	
overleg	uw	dochter	opnieuw	laten	toetsen.	Dan	bent	u	er	ook	zeker	van	dat	
de	school	die	toets	mee	laat	wegen	in	het	bepalen	van	het	instroomniveau	
van	uw	dochter.

telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Groepsgrootte in MR bespreken
Mijn zoon zit in groep 5 met 38 kinderen. Groep 6 telt zelfs 39 kinderen. 
Veel ouders zijn daar ontevreden over, maar vinden geen gehoor bij 
de directie. De schoolleider zegt dat het niet in de MR kan worden 
besproken. Klopt dat?
Nee.	De	medezeggenschapsraad	heeft	volgens	de	Wet	medezeggenschap	op	
scholen	(WMS)	geen	advies-	of	instemmingsbevoegdheid	met	betrekking	tot	
de	groepsindeling.	Maar	de	MR	is	wel	gerechtigd	om,	volgens	artikel	6	lid	2,	alle	
aangelegenheden	die	de	school	betreffen,	te	bespreken.	Als	de	groepsgrootte	
van	bepaalde	groepen	reden	is	tot	zorg,	dan	kan	de	MR	dit	aan	de	orde	stellen	bij	
het	schoolbestuur	en	daar	voorstellen	over	doen.	Het	schoolbestuur	dient	over	
ieder	voorstel	met	de	MR	overleg	te	voeren	en	een	schriftelijke,	met	redenen	
omklede	reactie	te	geven.	Daarnaast	kan	de	personeelsgeleding	indirect,	bij	de	
bespreking	van	het	formatieplan,	hier	invloed	op	uitoefenen.
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school! en ouders 

Wachtlijst
In hoeverre kan een openbare school een wachtlijst hanteren en dus 
kinderen weigeren?
Een	openbare	school	mag	een	wachtlijst	hanteren.	Een	wachtlijst	is	een	ranglijst	
met	namen	van	kinderen	van	wie	het	toelatingsverzoek	wegens	plaatsgebrek	
(de	school	zit	vol)	is	afgewezen,	onder	de	toezegging	dat	de	aanvraag	opnieuw	
in	behandeling	wordt	genomen,	zodra	er	plaatsruimte	beschikbaar	komt.	U	
kunt	bezwaar	aantekenen	tegen	plaatsing	op	een	wachtlijst.	Het	bezwaar	is	
echter	alleen	zinvol,	wanneer	de	school	niet	of	onvoldoende	kan	duidelijk	ma-
ken	dat	er	geen	plaatsruimte	is.	De	school	moet	dat	aantonen	op	grond	van	
vastgestelde	criteria.

Remedial teaching
Mijn zoon zit in groep 6 en haalt nu 
ruim een jaar met rekenen een ‘E’ op 
zijn toetsen. Heeft hij nu recht op 
remedial teaching (RT)?
Nee.	Er	zijn	geen	landelijk	geldende	re-
gels	die	bepalen	wanneer	een	leerling	
in	aanmerking	komt	voor	remedial	tea-
ching.	Scholen	voeren	hierin	hun	eigen	
beleid.	Het	is	voor	te	stellen	dat	u	zich	
zorgen	maakt	over	de	rekenprestaties	
van	uw	zoon.	U	kunt	bij	de	leerkracht	
en	de	intern	begeleider	navragen	wat	
het	beleid	van	de	school	is	voor	extra	
ondersteuning	van	leerlingen	en	of	uw	
zoon	in	aanmerking	komt	voor	extra	
hulp	bij	rekenen.

Vier ochtenden
De school laat mijn zoon maar voor vier ochtenden toe. De directeur zegt dat hij dit mag doen, omdat mijn zoon 
na 30 september op school is gekomen. Klopt dit?
Nee.	De	school	moet	een	kind	dat	vier	jaar	is	geworden	toelaten.	In	de	wet	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	leerlingen	
die	voor	of	na	1	oktober	zijn	geboren.	De	school	heeft	dan	ook	de	taak	om	uw	zoon	een	volledig	programma	aan	te	bieden.	Welis-
waar	mag	de	school	u	voorstellen	om	uw	zoon	maar	vier	ochtenden	mee	te	laten	doen,	maar	als	u	daar	niet	mee	instemt,	moet	
de	school	het	normale	weekprogramma	aanbieden.

Niet mee op schoolkamp
Ik vind het raar dat een school ouders kan dwingen om hun kinderen 
mee te laten gaan op schoolkamp. Mijn elfjarige zoon zit in groep 7 
en ik wil niet dat hij meegaat. Nu is me verteld dat de school dit kan 
verplichten. Is dit waar? 
Ja,	maar	dat	is	wel	afhankelijk	van	een	aantal	factoren.	Een	schoolkamp	is	
verplicht	zolang	er	geen	financiële	bijdrage	van	ouders	wordt	gevraagd,	de	ver-
plichting	vooraf	in	bijvoorbeeld	de	schoolgids	bekend	is	gemaakt	en	het	kamp	
onderdeel	is	van	het	lesprogramma.	Wanneer	aan	één	van	deze	voorwaarden	
niet	wordt	voldaan,	vervalt	de	verplichte	deelname	en	moet	de	school,	wanneer	
uw	zoon	niet	meegaat,	gedurende	het	schoolkamp	een	vervangend	onderwijs-
programma	bieden.	

Buiten de schoolvakantie weg
Als ons verzoek aan de directeur van de basisschool om tien dagen 
buiten de schoolvakantie weg te gaan, wordt afgewezen, kunnen wij 
daartegen dan bezwaar maken en moet dat dan bij de leerplichtamb-
tenaar?
Ja.	U	kunt	bezwaar	aantekenen,	maar	niet	bij	de	leerplichtambtenaar.	Een	be-
sluit	van	de	directeur	op	basis	van	de	bevoegdheid	die	hem	is	toegekend	vanuit	
de	leerplichtwet,	staat	open	voor	bezwaar	en	beroep	volgens	de	Algemene	Wet	
Bestuursrecht.	Dat	betekent	dat	u	bezwaar	moet	aantekenen	bij	het	‘orgaan’	dat	
de	beslissing	heeft	genomen,	in	dit	geval	de	directeur	die	namens	het	bestuur	
optreedt.	Vervolgens	kunt	u	beroep	aantekenen	bij	de	bestuursrechter.

Nieuw MR-lid
Doordat een lid van de oudergele-
ding van onze MR gaat verhuizen, 
hebben wij een nieuwe kandidaat 
nodig. Deze hebben we inmiddels 
gevonden. Mogen wij deze ouder op 
de jaarlijkse ouderavond als MR-lid 
benoemen?
Nee.	Bij	een	tussentijdse	vacature	voor	
de	oudergeleding	van	de	MR	bestaat	
wel	de	mogelijkheid	om	een	kandidaat	
die	bij	de	 laatste	verkiezing	net	niet	
voldoende	stemmen	behaalde	om	lid	
te	worden,	als	opvolger	te	benoemen.	
Die	verkiezing	moet	dan	redelijkerwijs	
niet	langer	dan	een	jaar	geleden	hebben	
plaatsgevonden.	In	alle	andere	gevallen	
moet	het	proces	van	kandidaatstelling	
en	eventuele	verkiezing	opnieuw	wor-
den	doorlopen.	U	kunt	dus	niet	zomaar	
iemand	anders	aanstellen.



ZEK	identiteit

Het	nieuwe	ZelfEvaluatieKader	
(ZEK)	identiteit	helpt	scholen	
om	hun	openbare	identiteit	te	
versterken.	De	eerste	ervaringen	
zijn	positief.	Hans	Teegelbeckers	
van	VOS/ABB	legt	uit	hoe	het	werkt.

Andere	tijden

Steeds	meer	basisscholen	bereiden	
zich	voor	op	een	overstap	naar	an-
dere	schooltijden.	Soms	in	combi-
natie	met	fl	exibele	vakanties.	Hoe	
pakken	ze	het	aan	en	wat	vinden	
ouders	ervan?

Afscheidsinterview	
Rob	Limper

Rob	Limper,	vele	jaren	het	boegbeeld	
van	de	Vereniging	Openbaar	
Onderwijs,	gaat	met	pensioen.	In	
die	tijd	is	veel	bereikt.	Een	terugblik.

Volgende keer in School! magazine 
Het	volgende	nummer	van	School!	verschijnt	op	22	juni	2011

 Kort nIeuws

Dagcursus medezeggenschap
Om meer kennis op te doen over de mogelijkheden van de medezeggenschapsraad op 
school kunnen (G)MR-leden deelnemen aan een dagcursus Medezeggenschap in Utrecht 
op 18 juni. 
Na	de	cursus	kent	u	de	belangrijkste	elementen	uit	de	Wet	medezeggenschap	op	scholen	
(WMS),	weet	u	wanneer	de	MR	advies-	of	instemmingsrecht	heeft	en	kent	u	de	principes	van	
effi	ciënt	vergaderen	en	besluitvorming.	Zo	kunt	u	meer	invloed	uitoefenen	op	het	beleid	en	
uw	inspraak	optimaal	benutten.

Tijdens	de	cursus	worden	drie	belangrijke	modules	behandeld:	
1.	 Wet-	en	regelgeving	(WMS);
2.	 De	praktijk	van	de	(G)MR;
3.	 Vergaderen	en	besluitvormen.

Voor wie? (G)MR-leden	in	openbaar	en	bijzonder	onderwijs,	zowel	ouders	als	personeelsleden
Wat kost het? Als	u	lid	bent	(of	uw	MR)	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs,	krijgt	u	
25	procent	korting	en	betaalt	u	160	euro	per	persoon,	niet-leden	betalen	212,50	euro.
Wanneer? 18	juni	in	Utrecht.	De	cursus	kan	voor	scholen	en	besturen	ook	op	eigen	locatie	wor-
den	georganiseerd.	

Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 het	 cursussecretariaat	 van	 de	
Vereniging	Openbaar	Onderwijs	via	036	533	1500	of	cursusbureau@voo.nl.
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Netwerkdag 
voor P&O’ers
Paul Janssen van VOS/ABB is op 
dinsdag 17 mei in Utrecht gastheer 
op de netwerkdag voor P&O’ers in 
het voortgezet onderwijs en op 24 
mei voor het primair onderwijs.
De	VOS/ABB-netwerken	van	P&O’ers	
in	het	onderwijs	komen	regelmatig	
bijeen	om	de	actuele	ontwikkelin-
gen	binnen	het	specifi	eke	vakgebied	
met	elkaar	te	bespreken.	De	dagen	
duren	van	9	uur	(inloop)	tot	16.30	
uur.	Voor	een	lunch	wordt	gezorgd.	
Locatie:	cursus-	en	vergadercentrum	
Domstad	in	Utrecht.
Nog	geen	lid	van	het	P&O-netwerk	
van	VOS/ABB?	U	kunt	zich	aanmel-
den	bij	Paul	Janssen:	06-53325092	of	
pjanssen@vosabb.nl.	Voor	meer	in-
formatie	kijkt	u	op	www.vosabb.nl	
(Bijeenkomsten).
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school! en recht 
teKst: mr. marIelle Boogers

Beeld: sIerag

De casus
Een	aantal	medewerkers	van	de	school	is	in	mei	2007	geïnfor-
meerd	over	een	klacht	van	een	leerling	dat	zij	seksueel	mis-
bruikt	zou	zijn	door	de	teamleider.	1	 Deze	teamleider	zou	de	
leerling	zeventien	maal	uit	de	klas	hebben	gehaald	om	in	haar	
kantoor	seks	met	haar	te	hebben.	De	medewerkers,	een	zorgco-
ordinator,	de	sectordirecteur	vmbo	en	de	vertrouwensdocent	
voor	bovenbouw	havo/vwo	overleggen	met	elkaar	en	in	2008	
worden	ook	de	rector	en	de	ouders	van	de	leerling	geïnformeerd.	
Op	28	januari	2009	informeren	de	ouders	de	vertrouwensin-
specteur	en	pas	dan	wordt	ook	het	College	van	Bestuur	op	de	
hoogte	gesteld.	Eind	februari	2009	verneemt	de	teamleider	zelf	
pas	voor	het	eerst	van	de	beschuldigingen	door	de	leerling.	

De uitspraak
De	kantonrechter	oordeelt	dat	de	medewerkers	van	de	school	
onrechtmatig	hebben	gehandeld	door	de	teamleider	in	onwe-
tendheid	te	laten	over	de	beschuldigingen.	Zij	hebben	hierdoor	
gehandeld	in	strijd	met	een	wettelijke	plicht,	de	meldplicht	van	
artikel	3	lid	3	WVO.	Dit	artikel	verplicht	een	personeelslid	van	
een	school	om	het	bevoegd	gezag	direct	op	de	hoogte	te	stel-
len,	als	hij	weet	dat	een	ander	personeelslid	zich	schuldig	heeft	
gemaakt	aan	een	zedenmisdrijf	jegens	een	leerling.	Het	feit	dat	
dit	pas	twee	jaar	later	is	gebeurd,	wordt	toegerekend	aan	de	
school	die	de	schade	dient	te	vergoeden.	

De	school	is	verder	tekortgeschoten	als	werkgever	doordat	zij	
zich	onvoldoende	heeft	ingespannen	om	tot	een	zo	volledig	
mogelijke	reconstructie	te	komen	van	de	inhoud	van	de	klacht	
en	de	gebeurtenissen	daarna	en	om	de	kennisachterstand	van	
teamleider	zo	snel	mogelijk	op	te	heffen.	

De	school	heeft	een	extern	onafhankelijk	onderzoek	laten	uitvoe-
ren	om	vast	te	stellen	of	er	aangifte	moest	worden	gedaan.	Dit	
onderzoek	leverde	geen	enkel	belastend	feit	op	voor	de	teamleider.	

De	weigering	van	de	school	om	na	dit	onderzoek	de	teamleider	
te	rehabiliteren	heeft	een	belasterende	werking	gehad.	De	team-
leider	heeft	bovendien	geen	inzage	gekregen	in	het	eindrapport.	

De	teamleider	is	door	de	hele	affaire	arbeidsongeschikt	geraakt.	
De	kantonrechter	acht	het	aannemelijk	dat	dit	een	blijvende	
derving	van	arbeidsvreugde	tot	gevolg	heeft	gehad.	Gelet	op	
alle	omstandigheden	acht	de	rechter	een	schadevergoeding	
van	50.000	euro	billijk.	Verder	krijgt	de	teamleider	een	voor-
schot	op	de	vergoeding	van	haar	overige	schade	van	25.000	
euro.	De	school	zal	een	rehabilitatiebrief	moeten	opstellen	
waarin	op	ondubbelzinnige	wijze	wordt	meegedeeld	dat	uit	
het	onderzoek	niets	is	gebleken	van	seksuele	intimidatie	of	een	
andere	vorm	van	grensoverschrijdend	gedrag.

Het	is	een	flinke	schadevergoeding,	maar	gezien	de	omstan-
digheden	in	deze	zaak	goed	voor	te	stellen.	Het	is	onbegrijpelijk	
dat	de	teamleider	pas	na	twee	jaar	op	de	hoogte	werd	gesteld	
van	de	beschuldiging	van	seksueel	misbruik.	Hieruit	blijkt	hoe	
belangrijk	het	is	om	een	personeelslid	direct	te	informeren	als	
er	een	klacht	over	hem	of	haar	is	ingediend.	Geef	de	werk-
nemer	altijd	inzage	in	de	klacht.	Als	er	een	onderzoek	wordt	
ingesteld,	dan	moet	dat	aan	verschillende	eisen	voldoen.	Zo	
moet	een	werknemer	altijd	worden	gehoord	en	inzage	krijgen	
in	het	eindrapport.	 <

schadevergoeding bij  
slechte afhandeling klacht
de rechtbank in leeuwarden heeft een school aansprakelijk gesteld voor financiële schade 
door slechte afhandeling van een onterechte klacht over seksueel misbruik door een 
teamleider. ook moet de school een ondubbelzinnige rehabilitatiebrief opstellen. reden is 
dat het schoolbestuur het betreffende personeelslid pas na twee jaar op de hoogte heeft 
gesteld van het bestaan van de klacht.

Meer informatie

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

	1	 Rb Leeuwarden 18 augustus 2010, LJN: BN6111.



Oranje boven!

Het openbaar onderwijs is 
cruciaal voor de toekomst van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 
11 april zit nu ook prinses Ariane op 
obs Bloemcamp in Wassenaar.
De	Nederlands	hervormde	
kroonprins	Willem-Alexander	en	de	
rooms-katholieke	prinses	Máxima	
kozen	in	2007,	toen	hun	oudste	
dochter	prinses	Amalia	vier	jaar	
werd,	voor	openbaar	basisonderwijs.	
De	Bloemcampschool	in	het	
lommerrijke	Wassenaar	ligt	niet	
ver	van	het	koninklijk	landgoed	
De	Horsten,	waar	de	villa	van	het	
kroonprinselijke	gezin	staat.	Na	
Amalia	ging	haar	zusje	Alexia	
in	juni	2009	naar	deze	school	en	
vorige	maand	volgde	het	jongste	
prinsesje,	Ariane.	Op	Radio	1	gaf	
directeur	Gerard	Coenraad	van	
de	Bloemcampschool	een	korte	
toelichting	op	de	eerste	schooldag	
van	prinses	Ariane.	Hij	verwacht	
dat	zij	het	net	zo	goed	gaat	doen	als	
de	pientere	prinsesjes	Amalia	en	
Alexia.

Cijfers liegen wél!

Hoe is het gesteld met de rekencapaciteiten van de gerenommeerde professor Jaap 
Dronkers? Niet zo best, zo blijkt uit een opiniestuk van hem in de Volkskrant.
Dronkers	gebruikte	in	zijn	betoog	cijfers,	die	volgens	hem	van	de	Inspectie	van	het	On-
derwijs	afkomstig	waren,	om	aan	te	tonen	dat	het	openbaar	onderwijs	slecht	presteert.	
Volgens	hem	is	9,2	procent	van	de	openbare	basisscholen	zeer	zwak.	In	werkelijkheid	is	
dat	maar	1,1	procent.	Het	probleem	is	dat	Jaap	Dronkers	vaak	kritiekloos	wordt	geciteerd,	
omdat	hij	zo’n	autoriteit	is.	VOS/ABB	en	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	signaleer-
den	de	fout	van	Dronkers	en	ook	hoofdinspecteur	primair	onderwijs	Leon	Henkens	
prikte	door	zijn	verhaal	heen.	Dronkers	liet	vervolgens	in	een	welles-nietesreactie	
weten	dat	de	inspectie	fout	zit	en	dat	hij	prima	kan	rekenen

Pornoleraar ontslagen

Een baantje in de porno-industrie? Misschien wel creatief, 
maar voor je onderwijscarrière geen goed plan!
Het	Wellantcollege	in	het	Zuid-Hollandse	dorp	Klaaswaal	heeft	
een	leraar	Engels	ontslagen,	omdat	hij	ooit	in	een	pornofilm	
heeft	gespeeld.	De	leraar	zei	dat	het	jaren	geleden,	in	het	nog	
ongeschoren	tijdperk,	een	eenmalige	actie	van	hem	was.	De	
school	vond	echter	dat	door	de	rol	in	de	seksfilm	de	autoriteit	
van	de	leraar	ernstig	was	aangetast.	De	rechter	ging	akkoord	
met	het	ontslag,	maar	bepaalde	wel	dat	de	man	nog	voor	de	
rest	van	het	schooljaar	moest	worden	doorbetaald.	De	vroegere	
filmcarrière	van	de	leraar	werd	door	een	15-jarige	leerling	
ontdekt,	toen	die	de	man	herkende	op	de	erotische	zender	
Meiden	van	Holland.

Blik op het kruis

Italië is niet alleen het land van bunga-bunga-party’s, ook 
op religieus vlak is er opmerkelijk veel aandacht voor het 
kruis.
De	strijd	rond	de	aanwezigheid	van	christelijke	kruisbeelden	
in	openbare	scholen	is	beslecht	door	het	Europese	Hof	voor	de	
Rechten	van	de	Mens.	Dat	bepaalde	dat	crucifixen	in	openbare	
scholen	in	Italië	mogen	blijven	hangen,	omdat	niet	duidelijk	
is	welke	invloed	de	kruisen	op	leerlingen	hebben.	Het	oordeel	
volgde	op	lange	gerechtelijke	procedures,	die	tot	ergernis	van	
veel	Italianen	waren	ingezet	door	een	niet-gelovige	Finse	
vrouw	en	haar	Italiaanse	man.	Zij	maakten	bezwaar	tegen	de	
kruisbeelden	in	de	openbare	school	van	hun	kinderen,	omdat	
crucifixen	godsdienstvrijheid	zouden	inperken.

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

Opmerkelijk

Goed nieuws voor feministen

Meisjes stoten steeds verder door: ze presteren over het algemeen beter op school dan 
jongens, volgen hogere opleidingen en halen vaker hun diploma. 
Uit	cijfers	van	de	Inspectie	van	het	Onderwijs	blijkt	dat	jongens	vaker	blijven	zitten	dan	
meisjes.	Jongens	zijn	ook	oververtegenwoordigd	in	de	basis-	en	kaderberoepsgerichte	
leerwegen	van	het	vmbo	en	het	speciaal	onderwijs.	In	havo	en	vwo	zijn	ze	in	de	minder-
heid.	Bovendien	zakken	jongens	vaker	dan	meisjes	af	naar	lagere	opleidingsniveaus.	
Maar	ze	zijn	niet	op	alle	fronten	losers.	Zo	komen	jongens	over	het	algemeen	als	de	beste	
rekenaars	uit	de	bus.	De	inspectie	noemt	geen	oorzaken	van	de	prestatieverschillen,	
maar	weekblad	Elsevier	publiceerde	in	maart	een	artikel	over	het	‘jongensprobleem’:	het	
onderwijs	is	zodanig	veranderd	van	structuur	en	inhoud,	dat	het	meisjes	bevoordeelt.


