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Actieve tolerantie: voor 
ontmoeting in de openbare school 

Artikel 23: Onderwijsraad is wel erg voorzichtig
Open schoolcultuur  voor betrokken ouders



www.centrumvoornascholing.nl

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

Informatiebijeenkomst in Amsterdam: 
14 juni van 16.30 tot 18.00 uur

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

093-086 adv 1-2 school-185Bx135H-xw-w-2.indd   1 21-02-12   07:46

Haal meer uit jezelf 
met de opleidingen 
van Magistrum

Magistrum Leiderschapsontwikkeling

›  Oriëntatie op Leiderschap

›  Opleiding Leidinggeven I 

 (Middenmanager PO/VO/MBO)

›  Opleiding Leidinggeven II (Directeur PO)

›  Opleiding Directeur van Buiten (DVB)

›  Opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum

›  Master Educational Leadership (MEL)

 (voor PO, VO en MBO)

Meer informatie Download de brochure of bezoek 

een voorlichtingsbijeenkomst. 

Zie voor data: www.magistrum.nl 

Opleidingen
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Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker  
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.

Beroep je je op godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting of onderwijsvrijheid, 
dikke kans dat je de discussie wint. Met vrijheid heb je vaak het gelijk aan je zijde. Aan 
de Onderwijsraad vragen naar de waarde van artikel 23 van de Grondwet, synoniem 
voor onderwijsvrijheid, blijkt dan ook een schot voor open doel. De adviesraad is bijzon-
der enthousiast. Wat is er mooier dan ouders de vrijheid te geven om te kiezen voor een 
school die past bij hun levensvisie? En die keuzevrijheid is groot: openbaar, protestants-
christelijk, islamitisch, katholiek, joods, reformatorisch of montessori, dalton, jenaplan, 
freinet, en dan vergeet ik er nog een paar. Toch krijgt de Onderwijsraad van vrijheid 
geen genoeg: daarom moet het voor ouders en bestuurders makkelijker worden om 
een nieuwe school te beginnen op basis van pedagogisch inzicht of een relatief nieuwe 
levensbeschouwelijke overtuiging. Er komt al een Steve Jobsschool, en wie weet levert 
uw zomervakantie in Thailand wel een idee op voor een hippe yoga-school.

Vreemd genoeg is het keuzelijstje dat ik net opnoemde voor vrijwel geen enkele ouder 
een factor van belang. De levensvisie van ouders, hét argument van de Onderwijsraad 
voor behoud van artikel 23, speelt nauwelijks een rol bij hun schoolkeuze. Want je 
laat je kind liever naar de school om de hoek gaan, dan dat het kilometers moet om-
fietsen. Bovendien zitten alle vriendjes ook al op de buurtschool en wordt er volgens 
kennissen goed onderwijs gegeven. Elk onderzoek bevestigt dit sinds jaar en dag. 
Ouders kiezen gewoon een school die in de buurt is, goed bekend staat en waar een 
prettige sfeer heerst. Of die openbaar is of katholiek, is hooguit mooi meegenomen. 
De Onderwijsraad voegt met meer keuzemogelijkheden nieuwe strippen toe aan een 
strippenkaart die niet meer wordt gebruikt. Dit is niet het keuzelijstje van ouders, 
maar van halsstarrige ideologen. Ouders willen een goede school en de samenleving 
vraagt erom, ook in plaatsen waar de bevolking afneemt.

Op pagina 12 reageren de directeuren van VOS/ABB en de VOO op het advies van de 
Onderwijsraad. Zij missen in het advies het woord ‘ontmoeting’ en vrezen voor een 
verdere verzuiling van het onderwijs. Tekenend is ook de opmerking van de Onder-
wijsraad dat met uitbreiding van de onderwijsvrijheid ‘wordt tegemoetgekomen aan 
de grote maatschappelijke verscheidenheid.’ Juist daar, in die grote verscheidenheid, 
ligt de kracht van het openbaar onderwijs. Het openbaar onderwijs doorbreekt de 
verzuiling en is voor iedereen. Vrijheid is een groot goed, maar haar waarde wordt 
bepaald door wat je ermee doet. Je kunt zelf of met gelijkgestemden je eigen gang 
gaan. Maar in het openbaar onderwijs betekent vrijheid meer dan dat. Want samen-
leven in vrijheid betekent óók samenleven met andersdenkenden.

En dat begint op ScHOOl. <

Vrijheid
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Wilt u de opbrengsten 
van uw onderwijs 
verhogen?
Op www.cps.nl/sterkeschoolvo vindt u een aantal  voorbeelden. 

Ook leest u daar meer over de succesfactor. 

Wilt u meer informatie of direct een afspraak  maken? 

Bel Miriam van Etteger op [033] 453 43 43 of mail naar sterkeschool@cps.nl. 

Vereniging
Openbaar
OnderwijsScholing voor 

medezeggenschapsraden
Maak kennis met de Vereniging Openbaar Onderwijs!De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft een uitgebreid scholingsaanbod voor mede-zeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs, voor ouders, personeelsleden en schoolleiders. Kijk ook op www.voo.nl.

Neem deel aan een van de cursusbijeenkomsten MR start voor nieuwe MR-leden, 
inschrijven kan in meer dan 25 plaatsen in Nederland. Tijdens MR start leren MR-leden, 
zowel oudergeleding als personeelsgeleiding, in één avond de rechten en plichten 
van de MR kennen. 

De scholingsbijeenkomsten zijn theoretisch onderbouwd en praktijkgericht. Na de cursus 
heeft u inzicht in de formele en informele positie van de MR, kent u de beginselen van 
het werk als MR-lid en kunt u op een effectieve manier invloed uitoefenen op beleid.

Duur 1 bijeenkomst op maandag, dinsdag of donderdag van 19.30 tot 22.00u.
Kosten   € 71,25 p.p. als uw MR lid is van de VOO. Dat is inclusief de nieuwe 
MR werkmap (t.w.v. 24,95). Niet-leden betalen € 95,-. 
Op maat   U kunt MR start ook op uw eigen school aanvragen. 
Informeer naar de mogelijkheden: 036 5331500 of mr@voo.nl. 

Plaatsen en data 
donderdag 2 februari 2012 Alkmaar
donderdag 2 februari 2012 Dordrecht

maandag 6 februari 2012 Assen
maandag 6 februari 2012 Weert
maandag 6 februari 2012 Hengelo

dinsdag 7 februari 2012 Zwolle
dinsdag 7 februari 2012 Maastricht

donderdag 9 februari 2012 Den Haag
donderdag 9 februari 2012 Eindhoven
maandag 13 februari 2012 Alphen a/d Rijn

maandag 13 februari 2012 Emmeloord
dinsdag 14 februari 2012 Arnhem

donderdag 16 februari 2012 Drachten
donderdag 16 februari 2012 Amsterdam

maandag 12 maart 2012 Amersfoort
maandag 12 maart 2012 Leeuwarden
maandag 12 maart 2012 Den Bosch

donderdag 15 maart 2012 Den Burg (Texel)
donderdag 15 maart 2012 Enkhuizen
donderdag 15 maart 2012 Hoogeveen

donderdag 22 maart 2012 Purmerend
maandag 26 maart 2012 Haarlem
maandag 26 maart 2012 Almere

dinsdag 27 maart 2012 Roosendaal
donderdag 29 maart 2012 Apeldoorn

maandag 2 april 2012 Rotterdam
maandag 2 april 2012 Groningen

dinsdag 3 april 2012 Tilburg
dinsdag 3 april 2012 Utrecht
dinsdag 3 april 2012 Wolvega

Nieuw: MR Compact VO
Om meer invloed uit te oefenen en uw inspraak optimaal te benutten, kunt u 
deelnemen aan de nieuwe cursus MR Compact voor het voorgezet onderwijs (VO). 
U maakt zich met deze compacte, maar complete cursus volledig vertrouwd met 
onder meer de WMS, de financiële gang van zaken op school en u leert wat er 
achter de getallen schuilgaat.

• Module 1 Wet- en regelgeving: de WMS
• Module 2 De praktijk van de medezeggenschap 
• Module 3 Vergaderen en besluitvormen
 
U kunt deelnemen in Utrecht, Den Bosch, Amsterdam en Rotterdam. Ook kunt u de 
cursus op uw eigen school aanvragen. MR Compact duurt 2 dagdelen en kost 
€ 195,- per deelnemer. Als uw MR lid is van de VOO geldt een flinke korting.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) verzorgt cursussen en 
trainingen met aandacht voor de mensen op school: uw collega’s, 
ouders en leerlingen. 

U neemt deel vanuit uw eigen rol en verantwoordelijkheid, maar met 
als gezamenlijk doel goed onderwijs voor elk kind. Uw gezamenlijk 
belang staat daarom in onze trainingen en cursussen voorop: 
Niet apart maar samen. 

www.voo.nl/scholing
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Algemene Ledenvergadering VOO
Woensdag 25 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs plaats in Almere. De bestuurder en de Raad van Toezicht licht-
ten het inhoudelijk en fi nancieel jaarverslag toe, alsmede de herziene begroting 
2012 en begroting 2013.

Directeur/bestuurder Bert-Jan Kollmer 
en voorzitter van de Raad van Toezicht 
Marijke van Hees blikten in hun toe-
lichting vooruit op de kansen voor de 
Vereniging Openbaar Onderwijs in de 
komende jaren. Volgens Van Hees blijft 
het onverminderd van belang dat de 
vereniging haar stem laat horen als 
kritische belangenbehartiger van het 
openbaar onderwijs. Ook werd de da-
tum van het volgend congres in 2013 
vastgesteld: woensdag 24 april.
Nadat directeur/bestuurder Bert-Jan 
Kollmer een korte impressie van de on-

dernomen activiteiten in het afgelopen 
jaar had gegeven, werden zowel het in-
houdelijk als het fi nancieel jaarverslag 
vastgesteld. De ledenvergadering ging 
akkoord met de toevoeging van een 
aantal nieuwe lidmaatschapsvormen, 
voor onder andere schoolbesturen en 
scholen. De nieuwe lidmaatschappen 
zorgen ervoor dat meerdere partijen op 
school, zoals het schoolteam, de ouder-
raad en MR kunnen profi teren van het 
scholingsaanbod van de VOO. < Meer 
informatie over de cursussen van de 
VOO vindt u op www.voo.nl/scholing. 

Bezuiniging 
op passend 
onderwijs 
teruggedraaid
De bezuiniging op passend onder-
wijs is volledig geschrapt. Aanvan-
kelijk leek het erop dat na de val 
van het kabinet alleen de bezuini-
ging van 100 miljoen euro voor 2013 
werd teruggedraaid. Later werd via 
het ministerie van OCW bekendge-
maakt dat de gehele bezuiniging 
van 300 miljoen euro op passend 
onderwijs niet doorgaat. Dit heeft 
de gelegenheidscoalitie van VVD, 
CDA, D66, ChristenUnie en Groen 
Links kort na de val van het kabi-
net besloten.

VOS/ABB en de VOO vinden dit goed 
nieuws. Hiermee lijkt het gevreesde 
massaontslag van de baan en blijft de 
expertise van de betrokken leraren 
behouden voor het onderwijs. In het 
nieuwe akkoord is verder afgesproken 
dat er 75 miljoen euro wordt uitgetrok-
ken om de kwaliteit van leraren en 
schoolleiders te versterken. 

Tegelijkertijd worden de leraren-
salarissen bevroren. Ook blijft er nog 
onzekerheid bestaan, want er is ook 
afgesproken dat er nog 875 miljoen 
euro wordt bezuinigd door effi ciënter 
werken en minder regeldruk in zorg 
en onderwijs. Wat dit concreet in-
houdt, is nog niet bekend. 

Informatiebijeenkomsten 
De VOO organiseert informatie-
bijeenkomsten over de inrichting 
van de ondersteuningsplanraad 
(OPR), die op 1 november gereed 
moet zijn. MR-leden kunnen deelne-
men aan een van de voorlichtings-
bijeenkomsten op centrale plaatsen 
in het land. < Kijk op www.voo.nl/
scholing of neem contact op met 
beleidsadviseur Rein van Dijk, via 
036 5331500 of r.vandijk@voo.nl. Meer 
informatie over de rol van de MR en 
GMR bij het samenwerkingsverband 
en de OPR vindt u op pagina 22. 

Meer geld!
Hoe komen scholen aan meer geld? 
Op 6 juni is er bij VOS/ABB in Woerden 
een gratis introductie bijeenkomst 
over fondsenwerving. 

Juist nu, in tijden van bezuinigingen, 
wordt fondsenwerving belangrijk. 
Steeds meer scholen ontdekken 
dat ze zelf geldbronnen kunnen 
aanboren.  De IF-Academy van het 
Instituut Fondsenwerving verzorgt 
de introductie middag bij VOS/ABB.
Deelname is gratis voor leden van 
VOS/ABB. < Aanmelden kan online 
via secretariaatvereniging@vosabb.nl 
onder vermelding van ‘Bijeenkomst IF’.

Bekijk het 
jaarverslag 2011 
online op 
www.voo.nl/
leden/jaarverslag
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Helpdesk VOS/ABB altijd paraat!
VOS/ABB heeft bij dit nummer van School! een leafl et gevoegd om de uitgebreide 
dienstverlening van de Helpdesk onder de aandacht te brengen. 

leden en abonnees van VOS/ABB kun-
nen elke werkdag tot 12.30 uur de Help-
desk bellen. Mailen kan natuurlijk altijd. 
De adviseurs reageren gegarandeerd 
binnen 24 uur. Ook als een advies meer 
tijd vergt, laat de VOS/ABB-Helpdesk dat 
altijd binnen een etmaal weten. 
De gratis advisering voor leden varieert 
van het beantwoorden van vragen tot 
uitgebreide advisering over ingewikkel-

de zaken. Daarbij zoeken de adviseurs 
verschillende oplossingrichtingen. De 
Helpdesk kan op verzoek ook dossiers 
behandelen. 
Het leafl et is van stevig papier gemaakt, 
zodat het bijvoorbeeld op een prikbord 
kan worden gehangen. Op die manier 
zijn het telefoonnummer 0348 405250 
en het mailadres helpdesk@vosabb.nl 
altijd direct in zicht. < 

Euromast is vol
De kinderconferentie die VOS/ABB en Hope XXL op de Euromast organiseren, zit 
helemaal vol!

Kampen, Maassluis, Woerden, Ba-
rendrecht, Ridderkerk, zo maar wat 
plaatsen vanwaar op vrijdag 25 mei 
leerlingen uit groep 7 naar Rotterdam 
vertrekken. ’s Ochtends is dan op de 
Euromast een kinderconferentie over 
de toekomst van de wereld. VOS/ABB 
organiseert de conferentie samen met 
het jongereninitiatief HOPE XXl. In het 
vorige nummer van School! stond hier-

over al een uitgebreid artikel. Omdat 
de ruimte op de Euromast beperkt is, 
konden maximaal 100 leerlingen zich 
aanmelden. Dit aantal was al snel 
bereikt. Het is dus helaas niet meer 
mogelijk leerlingen aan te melden. 
Wel kunnen in het kader van de kin-
derconferentie lesideeën worden ge-
download. < Zie www.vosabb.nl en 
zoek op ‘Kinderconferentie’.

Nieuwsbrief VOOrOnderwijs
VOORONDERWIJS is een online nieuwsvoorziening van de VOO en legt de link naar 
actuele onderwijsberichten op het internet. De berichten gaan over primair- en voort-
gezet onderwijs en zijn gericht op bestuurders, directeuren, beleidsmedewerkers en 
(g)mr-leden in het onderwijs.

Met een minimum aan inspanning op de 
hoogte blijven van de laatste gebeurte-
nissen uit de diverse geledingen van de 
onderwijswereld? Tijd besparen én goed 
geïnformeerd blijven? Neem dan een 
abonnement op VOOrOnderwijs, dat kost 
voor schoolbesturen jaarlijks 350 euro, 
voor individuele professionals 40 euro.
• een jaarabonnement
• verschijnt 3x per week (ma, wo, vrij)
• proefabonnement voor één maand. 
< U kunt zich inschrijven op 
www.voo.nl/vooronderwijs

Onderwijs 
in spagaat
De gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad van het openbaar 
primair onderwijs in de Friese ge-
meente Opsterland organiseert een 
symposium over de gevolgen van de 
bezuinigingen.

Het symposium is op 4 juni vanaf 
15.30 uur in de openbare Burge-
meester Harmsmaschool in Gorre-
dijk. Het heeft als titel ‘De spagaat 
in het basisonderwijs, nu en in de 
toekomst’. Met de spagaat wordt 
gedoeld op het feit dat voor steeds 
minder geld van het onderwijs 
steeds meer wordt verwacht. < 
Deelname is gratis. Aanmelden 
kan bij secretaris Tineke Vlietstra 
van de GMR  van Primo Opsterland: 
tineke.post@hotmail.com. 

Paperclips 
kunnen 
goedkoper
VOS/ABB organiseert met collega-
organisaties bijeenkomsten over 
de collectieve aanbesteding van 
kantoorartikelen. Hiermee kunnen 
scholen tot 40 procent besparen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om 
scholen te informeren over de voor-
delen van collectieve aanbesteding. 
Deelnemers kunnen ook meedoen 
aan een gratis workshop over spend-
analyse, een systematische aanpak 
om effectief, effi ciënt en zo goedkoop 
mogelijk in te kopen.

De bijeenkomsten van 9.30 tot 13.00 
uur zijn op de volgende data en locaties:
• 21 mei, Den Bosch
• 23 mei, leiden
• 30 mei, Zwolle
• 31 mei, Woerden
< Deelname is gratis voor leden 
van VOS/ABB. Aanmelden kan via 
www.schoolinkoop.nl/informatiesessies. 
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Basiscursus medezeggenschap
De VOO organiseert in juni een basiscursus medezeggenschap PO in Utrecht, Amster-
dam en Rotterdam. Leden van de MR kunnen individueel of als groep deelnemen aan 
deze complete cursus medezeggenschap. De cursus gaat in op de wetgeving (WMS) en 
bevoegdheden van de ouder- en personeelsgeleding, de financiële gang van zaken 
op school en effectieve vergadertechnieken.

De basiscursus is bij uitstek geschikt voor MR-leden die zich willen laten bijpraten 
over de wetgeving en aan de slag willen met praktische tips en informatie. Deze 
compacte avondcursus reikt u de basiskennis aan die u nodig heeft om uw werk 
in de medezeggenschapsraad nog beter te kunnen doen.
De bijeenkomsten vinden plaats op 4 juni in Utrecht, 11 juni in Amsterdam en 14 juni 
in Rotterdam. Deelname kost 195 euro p.p., voor leden van de VOO geldt een korting 
van 25 procent. Het programma en de aanvangstijd zijn afgestemd op de wensen 
van MR-leden. De cursus duurt van 18.00 tot 22.00 uur. Deelnemers kunnen vooraf-
gaand aan de cursus gebruikmaken van een broodmaaltijd. < Meer informatie of 
aanmelden? Ga naar www.voo.nl/scholing. Neem voor informatie contact op met 
het cursussecretariaat van de VOO, via 036 5331500 of scholing@voo.nl.
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Voortgezet onderwijs, wat is dat?
Driekwart van de leerkrachten van groep 8 heeft geen goed beeld van de kwali-
teit en de sfeer van de scholen voor voortgezet onderwijs in hun omgeving. Dat 
meldt de Onderwijs Communicatie Groep (OCG), die vo-scholen adviseert zich 
bij de basisscholen meer te profileren.

De OcG voerde een enquête uit onder 
groep 8-leerkrachten. Uit het onderzoek 
blijkt ook dat nog maar 49 procent van de 
basisscholen gelegenheid biedt aan vo-
scholen om in groep 8 presentaties en/of 
voorlichting te geven. Dit is doorgaans 
beperkt tot maximaal drie scholen. De 
andere helft van de basisscholen maakt 
dus (nog) geen gebruik van voorlichting 
door vo-scholen. 
Het klassikaal bezoeken van proeflessen 
gebeurt door 77 procent van de basisscho-
len. Ook dit wordt in de regel beperkt tot 
maximaal drie schoolbezoeken. Ruim 40 
procent kent tevens een scholenmarkt, 
waar meerdere scholen zich tegelijk kun-
nen presenteren. In ruim 50 procent van 
de gevallen hebben maximaal zes vo-
scholen hieraan deelgenomen. 
circa 80 procent van de scholen organi-
seert een informatiebijeenkomst voor 
ouders. In sommige gevallen worden hier 
ook de vo-scholen bij betrokken.
Het onderzoeksrapport ‘Ruimte voor 
onderscheid’ staat op www.leerlingen-

werven.nl. De OcG geeft de VO Gids uit, 
een keuzegids met regionale uitgaven 
om groep 8-leerlingen en hun ouders te 
informeren over de stap van groep 8 naar 
de brugklas. < Zie www.devogids.nl. 

Drinken voor 
hoge cijfers
Examenkandidaten die af en toe een 
slok water nemen, halen hogere cij-
fers dan leerlingen die dat niet doen. 
Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Wetenschappers van de University of 
East london en de University of West-
minster vergeleken de examenresul-
taten van 447 studenten, van wie een 
deel water meenam naar het examen 
en een ander deel niets te drinken bij 
zich had. Ze ontdekten dat degenen die 
af en toe een slok namen, hogere cijfers 
haalden dan degenen die dat niet de-
den. Onderzoeksleider chris Pawson 
denkt dat af en toe drinken een posi-
tief psychologisch effect heeft, waar-
door de prestaties verbeteren. Ook zou 
af en toe water drinken ontspannend 
zijn, waardoor leerlingen minder stress 
ervaren. <  www.bps.org.uk.

Checklist 
schoolveilig-
heidsbeleid
Scholen zien in één oogopslag welke 
voorzieningen zij verplicht zijn om te 
treffen. Daarnaast is aangegeven wel-
ke andere keuzes zij kunnen maken om 
de schoolveiligheid te vergroten. Deze 
keuzes zijn afhankelijk van de cultuur 
van de eigen school en de behoeften die 
er leven.
De checklists bestaan uit een algemeen 
deel, en een checklist per specifiek 
veiligheidsthema. < De checklist 
en andere informatiebladen zijn te 
downloaden op de website van de cSV, 
www.schoolenveiligheid.nl.
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COLuMN 

Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB

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

Bestuurscrises, twijfelachtige kostenposten en toezichthouders die niet opletten. Deze 
ellende leek tot nu toe vooral de kwaliteit en het imago van het middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs parten te spelen. Denk aan Inholland, de hogeschool die inmiddels 
symbool staat voor alles wat er op het gebied van bestuur en management mis kan 
gaan. Ook in andere sectoren kwam en komt het voor, zoals we helaas maar al te goed 
weten. Ik denk aan de gezondheidszorg en volkshuisvesting, met woningcorporatie 
Vestia als triest miljardendieptepunt. Maar nu worden deze praktijken ook in verband 
gebracht met het primair en voortgezet onderwijs. 

Kijk naar de ellende rond de uit zijn krachten gegroeide Onderwijsgroep Amarantis 
voor mbo en voortgezet onderwijs, met vestigingen in onder andere Amsterdam, 
Almere, Amersfoort en Utrecht. Een moloch die door wanbestuur in combinatie met 
torenhoge huisvestingskosten –het bestuursbureau zat nota bene aan de peperdure 
Zuidas in Amsterdam – financieel kapot is gegaan. Of, dichter bij huis, het gedoe 
rond de stichting BOOR voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotter-
dam, een van de grootste organisaties voor openbaar onderwijs in ons land. Eerst 
onderzoek, intern en extern door de recherche, naar jarenlange bouwfraude, met 
diverse arrestaties tot gevolg. Toen ook nog een buitengewoon kritisch of eigenlijk 
vernietigend rapport over het functioneren van de organisatie en het aftreden van 
het toezichthoudende algemeen bestuur. Vervolgens ontstonden er ook nog eens 
ernstige twijfels over dure buitenlandse reizen, waarvan het maar zeer de vraag is 
of die ooit iets hebben bijgedragen aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs in 
Rotterdam. Allemaal bepaald geen reclame voor het funderend onderwijs en vooral 
ook schadelijk voor de reputatie van al die bestuurders en toezichthouders die hun 
best doen om voor alle leerlingen goed onderwijs te realiseren.

Natuurlijk, het is van alle tijden dat er overal mensen zijn die de verleidingen die 
verbonden zijn aan posities met veel verantwoordelijkheden en veel geld, niet kun-
nen weerstaan. Ook zijn er altijd wel mensen die zodra zij op de plek beland zijn die 
zij ambiëren, niet doen wat ze zouden moeten doen. De een laat als bestuurder voor 
vele miljoenen euro’s spiegelende onderwijspaleizen bouwen en vergeet dat er ook 
nog voldoende financiële ruimte moet zijn om leraren hun werk te laten doen, na-
melijk goed lesgeven. De ander laat zich als toezichthouder kritiekloos als bestuurlijk 
klankbord gebruiken, zonder de controlefunctie uit te oefenen waarvoor hij of zij is 
aangesteld, met alle negatieve gevolgen van dien.

De grote vraag is of de cultuur van bestuurders en toezichthouders op de schop moet 
of dat hier ‘slechts’ sprake is van incidenten, die nu eenmaal – helaas – bij het leven 
horen. Met die laatste, fatalistische, gedachte kan ik niet leven, zeker niet omdat ik 
sta voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, dat van en voor iedereen, 
dus voor de gehele maatschappij is. De recente ontwikkelingen vereisen daarom een 
grondige analyse, en als de resultaten daarvan bekend zijn, moeten we daar open 
en eerlijk over communiceren. Voorzitter Pieter Hettema van de Vereniging van Toe-
zichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) zei onlangs dat we het ons niet kunnen 
permitteren om, en nu citeer ik hem, ‘na enkele grote incidenten de bladzijde om te 
slaan en door te gaan waar we gebleven waren’. Ik ben het helemaal met hem eens, 
want het onderwijs is veel te mooi en waardevol om het door bestuurscrises te laten 
bezoedelen! <

Wat is er mis?



TEKST: LINEKE EERDMANS
BEELD: ANNELIES BOSCh

 vIjf vRAgEN

Door uw voorzitterschap van de 
Koninklijke Vereniging Friesche Elf 
Steden werd u een week lang de 
belangrijkste man van Nederland 
genoemd. Hoe hebt u dat ervaren?
‘Dat heb ik niet zo meegekregen. Ik heb 
ook helemaal geen druk ervaren. Het 
waren mooie dagen zonder stress, en we 
werkten met een goede groep mensen. Ik 
was met veel plezier een evenement aan 
het organiseren. Dat er zo veel omheen 
speelde, merkte ik eigenlijk pas later. Of 
ik daarna in een spreekwoordelijk ‘wak’ 
ben gevallen? Eerlijk gezegd was ik er 
de eerste week na de vorstperiode zo nu 
en dan niet bij met mijn gedachten. Het 
was te intensief om zomaar de knop om 
te zetten. Maar je gaat gewoon aan het 
werk en dan normaliseert het zich weer.’

In welke zin heeft het uw 
functioneren beïnvloed?
‘Het duurde natuurlijk maar één week, 
plus een paar extra bestuursvergaderin-
gen van de elfstedentochtvereniging. Op 
woensdag bleek dat de tocht niet door 
kon gaan en daarna was het afbouwen. 
Het lijkt allemaal langer, maar het heeft 
maar 14 dagen gevroren.’
‘Dat in mijn arbeidsovereenkomst is op-
genomen dat ik voor de Elfstedentocht 
korte tijd vrij kon nemen, ontdekte ik pas 

later. Tja, het komt gemiddeld maar eens 
in de tien jaar voor, dus de kans dat je er 
veel tijd mee kwijt bent, is gering.’
 
Bestaat het begrip ‘ijsvrij’ nog? 
Niet dat ik weet. Maar vrijwel alle scho-
len in Friesland reserveren elk jaar één 
vakantiedag voor de Elfstedentocht. 
Als hij doorgaat, staat het onderwijs 
in Friesland stil. Maar dat is het enige. 
En natuurlijk is er onder onze 600 me-
dewerkers een aantal mensen met een 
startbewijs. Ook zijn veel mensen van 
de Piter Jelles vrijwilliger bij de inschrij-
ving. De wens is voor ons allemaal na-
tuurlijk enorm groot. Ik mag door tot ik 
70 ben, dus ik heb nog wat winters te 
gaan. Er zijn drie voorzitters geweest die 
de tocht niet hebben meegemaakt. Een 
van hen was 20 jaar voorzitter. Van ’64 
tot ’84. De tocht werd gereden in ’63 en 
in ’85. Ik hoop toch echt dat mij dat niet 
zal overkomen. Bovendien wil ik mijn 
leus uitspreken als de tocht er komt, die 
is heel sterk. Maar het blijft tot die tijd 
echt geheim…

Wat betekent openbaar onderwijs 
voor u? 
‘Ik heb bewust gekozen voor het karakter 
van het openbare onderwijs. Het is toe-
gankelijk voor alle gezindten en daar-

naast kan er aandacht geschonken wor-
den aan levensovertuiging. Het is ook 
een van de punten die in onze schoolvisie 
aan bod komt. Voor de medewerkers is 
het ook een belangrijk onderwerp. 
De groei aan leerlingen op onze school 
zet zich ook voort vanuit het bijzonder 
basisonderwijs. Mensen kiezen niet meer 
voor dat kunstmatig onderscheid. Ze vin-
den het belangrijker dat het een goede 
school is waar ze voor kiezen. Eigenlijk 
zou alle onderwijs openbaar moeten zijn.’

Waar wilt u graag gefotografeerd 
worden?
‘In mijn kantoor in leeuwarden. We 
hebben in totaal acht scholen en er is 
een apart bestuursgebouw. Ik doe mijn 
werk vanuit hier en hier zit de staf en de 
ondersteuners. Dit is mijn werkplek, hier 
hoor ik thuis.’ <

Friese schoolbestuurder  
en even een bekende  

Nederlander
Sinds 2009 is Wiebe Wieling voorzitter college van bestuur van scholengemeenschap 

piter jelles in friesland. Daarnaast is hij voorzitter van de Koninklijke vereniging De 
friesche Elf Steden. Dat maakte dat hij begin dit jaar volop in het nieuws kwam. 

‘Mensen van onze school vonden het erg leuk. Ze zijn trots op de verbinding van de piter 
jelles met de Elfstedentocht. het is goed voor de school. De beeldvorming rondom de 

Elfstedentocht is altijd positief en goed. Dat straalt ook uit naar de school’, aldus Wieling. 
Zelf heeft hij de tocht der tochten twee keer kunnen schaatsen, de laatste keer in ‘96.
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Piter Jelles
Piter Jelles is een openbare scholen-
gemeenschap voor voortgezet onderwijs 
met acht scholen in de provincie Friesland. 
Naast leeuwarden zijn er ook scholen  
van Piter Jelles in Kollum, Dokkum en Sint 
Annaparochie.
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Friese schoolbestuurder  
en even een bekende  

Nederlander

In Friesland 
reserveren 

scholen één 
vakantiedag 

per jaar voor de 
Elfstedentocht.
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Artikel 23: 
Onderwijsraad adviseert 
wel erg voorzichtig...

De Onderwijsraad 
heeft onlangs een 

langverwacht advies 
gepresenteerd over de 

toekomst van artikel 23 
van de grondwet, over 

de vrijheid van onderwijs. 
De directeuren Bert jan 

Kollmer van de vereniging 
Openbaar Onderwijs 
(vOO) en Ritske van 

der veen van vOS/ABB 
reageren.

In het advies van de Onderwijsraad ontbreekt het woord ‘ontmoeting’.

De Onderwijsraad noemt artikel 
23 een groot goed. Het duale 
stelsel van openbaar en bijzon-
der onderwijs staat volgens de 

raad borg voor de mogelijkheid van ouders 
om te kiezen voor onderwijs dat dicht bij 
hun eigen levensvisie ligt en hen in staat 
stelt een brug naar anderen te slaan. ‘Dat 
klinkt prachtig’, zegt Bert Jan Kollmer, 
met een kritische ondertoon. ‘Het enige 
wat nodig wordt geacht, is het bijschaven 
van een paar scherpe kantjes. Zo moet 
het volgens de raad makkelijker worden 
om een school zonder levensbeschouwe-
lijke grondslag, bijvoorbeeld op basis van 
een pedagogische visie, te stichten, maar 
verder kunnen we voorlopig wel even 
vooruit. De verzuilde indeling van bijna 
honderd jaar terug, waarin elke levens-

beschouwelijke richting zijn eigen school 
voor zijn eigen kinderen wilde bestieren, 
wordt dus nog steeds – onterecht – als ge-
meengoed beschouwd.’

Soevereiniteit in eigen kring
‘Het is op zijn minst verbazingwekkend 
dat de raad enerzijds in onze sterk ge-
seculariseerde samenleving bij ouders 
op weinig draagvlak voor het verzuilde 
onderwijs rekent, maar anderzijds de 
loftrompet steekt over de grote waarde 
die het biedt om onderwijs te kiezen dat 
dicht bij de eigen levensvisie hoort. Vol-
gens de Onderwijsraad kunnen ouders 
zich zo beter binden aan gemeenschap-
pelijke waarden. Die van hun eigen groep 
dan welteverstaan. Honderd jaar na be-
eindiging van de schoolstrijd geldt soe-
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ONDERWIjSRAAD 
TEKST MARTIN vAN DEN BOgAERDT EN MIChIEL jONgEWAARD  

BEELD: TON MuLLER

vereiniteit in eigen kring kennelijk nog 
steeds als hoogste goed.’
De directeur van de VOO benadrukt dat 
het in de huidige samenleving steeds be-
langrijker wordt om met elkaar te kun-
nen samenleven, dus ook met mensen 
van buiten de eigen kring. ‘Dat vraagt 
om een school waar elk kind welkom is, 
ongeacht de religieuze of levensbeschou-
welijke voorkeur van de ouders. Waar 
kinderen niet lezen of leren over, maar 
mét andere kinderen. In het openbaar 
onderwijs noemen wij dat niet zonder 
trots ‘niet apart, maar samen’. De school 

van de toekomst is geen openbare of bij-
zondere, maar gewoon een goede school, 
waar élk kind op eigen kracht tot volle 
wasdom komt. Onze samenleving vraagt 
erom en dat zal in de toekomst alleen 
maar sterker worden. Daarvoor gaat het 
advies van de Onderwijsraad bij lange na 
niet ver genoeg.’

Plussen en minnen
Ritske van der Veen ziet in het advies van 
de Onderwijsraad zeer zeker positieve 
punten, maar er staan ook passages in 
waarvan hij vreest dat die leiden tot ja-
renlange stilstand. ‘De Onderwijsraad 
vindt de vrijheid van onderwijs en daar-
mee het duale bestel een groot goed. Het 
grondwetsartikel uit 1917 hoeft niet te 
worden aangepast, maar het kan volgens 
de raad wel ruimer worden geïnterpre-
teerd. Waar zit hem die ruimere interpre-
tatie in? Bijvoorbeeld –mijn collega van 
de VOO noemde het al – in het advies 
voor richtingvrije scholenplanning. Dit 
zou je kunnen zien als een goede ontwik-
keling als het meer aansluit op de hui-
dige maatschappelijke behoeften.’ 

Van der Veen ziet hierin echter ook een 
risico, omdat in het advies staat vermeld 
dat ouders scholen moeten kunnen stich-
ten op basis van relatief nieuwe levens-
beschouwelijke overtuigingen. ‘Hier 
schuilt volgens mij de mogelijkheid dat 
we het onderwijs nog verder verzuilen, 
met het risico dat kinderen van bepaal-
de levensbeschouwelijke of religieuze 
stromingen in hun school geen anders-
denkenden meer ontmoeten. Tekenend 
is dat het woord ontmoeting in het hele 
advies niet voorkomt, terwijl dat samen 
met respect en aandacht voor diversiteit 
juist een sterk punt is van het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs.’ 

In dit kader vindt de directeur van  
VOS/ABB het buitengewoon zorgelijk dat 
de Onderwijsraad aangeeft dat er geen 
noodzaak is om in het bijzonder onder-
wijs algemene acceptatieplicht in te voe-
ren. ‘Als het aan de raad ligt, behouden 

bijzondere scholen het wettelijk recht om 
op basis van levensbeschouwelijke uit-
gangspunten leerlingen te weigeren. Ook 
algemene benoembaarheid blijft in het 
bijzonder onderwijs een illusie, omdat de 
raad adviseert bijzondere scholen de wet-
telijke mogelijkheid te laten behouden om 
leerkrachten te weigeren. Hier gaat het in 
de praktijk met name om homoseksuele 
personeelsleden, die door sommige chris-
telijke en islamitische scholen worden 
geweerd.’ De zogenoemde enkelefeitcon-
structie, die dit wettelijk mogelijk maakt, 
kan wat de Onderwijsraad betreft blijven 
bestaan. Deze constructie bepaalt dat een 
homoseksueel personeelslid niet kan wor-
den geweerd op basis van het enkele feit 
dat hij of zij homoseksueel is, maar wel als 
diegene een homoseksuele relatie heeft. 
Vanuit de kernwaarden van het open-
baar onderwijs vindt Van der Veen dit 
‘volstrekt onjuist’. 

Directe meting
Een buitengewoon positief punt uit het 
advies vindt Van der Veen het pleidooi 
voor de directe meting. ‘Wij hebben daar 
bij de Onderwijsraad op aangedrongen, 
omdat met de directe meting de positie 
van het openbaar en algemeen toeganke-
lijk onderwijs kan worden versterkt. Als 
er bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk of 
in een dorp zonder openbaar onderwijs 
een groep ouders of een bestuur een 
openbare school wil stichten, wordt tot 
nu toe de indirecte meting toegepast. Die 
brengt op basis van de scholensamen-
stelling in een bepaald gebied slechts 
de onderwijsbehoeften uit het verleden 
in kaart. De directe meting is veel beter, 
want die laat een actueel beeld zien. Het 
mag duidelijk zijn, dat vanwege de ont-
kerkelijking van de maatschappij, dat 
beeld steeds meer doorslaat naar open-
baar onderwijs.’ 

Het integrale advies ‘Artikel 23 Grondwet 
in maatschappelijke perspectief’ staat op 
www.onderwijsraad.nl. Daar kunt u ook 
een samenvatting van het advies down-
loaden. <

Politieke koehandel
Het huidige artikel 23 van de Grond-
wet dateert van 1917. Toen is bij een 
grondwetswijziging vastgelegd dat de 
rijksoverheid het bijzonder onderwijs 
financieel gelijkstelt aan het openbaar 
onderwijs. 

In 1889 was de lager Onderwijswet al aan-
gepast, zodat vanaf toen het bijzonder on-
derwijs subsidie kon krijgen. In 1905 werd 
die mogelijkheid onder het confessionele 
kabinet onder leiding van de protestants-
christelijke antirevolutionair Abraham 
Kuyper verruimd, maar van een financiële 
gelijkstelling met het openbaar onderwijs 
was toen nog geen sprake. Pas toen in 1917, 
onder het liberale kabinet-cort van der lin-
den, de confessionele partijen zich van de 
steun van de liberalen, vrijzinnig democra-
ten en socialisten verzekerden door voor het 
algemeen kiesrecht voor mannen te stem-
men, was er in ruil daarvoor voldoende 
steun voor financiële gelijkstelling van het 
openbaar en bijzonder onderwijs. Een soort 
politieke koehandel.

Twee jaar later, in 1919, werd de Onderwijs-
raad opgericht. De onafhankelijke raad 
heeft tot taak de regering en het parlement 
gevraagd en ongevraagd over onderwijs-
ontwikkelingen te adviseren.

‘Ontmoeting komt in het advies niet voor’



Lekkum ligt ten noorden van leeu-
warden bij de Dokkumer Ee, die in 
strenge winters schaatsliefheb-
bers verleidt tot lange tochten 

door de Friese leegte – onder het Elfste-
denbruggetje van Bartlehiem door! – en 
in mooie zomers watersporters trekt. Dat 
de school 142 leerlingen heeft en lekkum 
slechts 750 inwoners telt, verraadt direct 
dat niet alle kinderen uit het dorp zelf 
komen. lekkum lokt ook veel ouders uit 
de stad leeuwarden, die aan de noord-
kant met nieuwbouw is uitgebreid, en 
uit omliggende plaatsen zoals Snakker-
buren en Wyns. De aantrekkingskracht 
van de Wassenberghskoalle hangt mede 
samen met het feit dat die nog echt in 
een dorp is gesitueerd, waar de sfeer 
door veel ouders als beschermend wordt 
ervaren. De toeloop heeft er wel toe ge-
leid dat het gebouw, zoals directeur Hen-
nie Zwart dat omschrijft, ‘bomvol’ zit. 
Het is slechts op 50 leerlingen berekend, 
maar met het naastgelegen dorpshuis 
erbij en door creatief gebruik te maken 
van de ruimte in de school zelf, lukt het 
toch om alle leerlingen goed onderwijs 
te bieden.

Reggio approach
Dat zoveel ouders voor de Wassen-
berghskoalle kiezen, heeft volgens 
Zwart niet alleen met de dorpse sfeer 
te maken, maar vooral met de positieve 
visie op alle leerlingen, ook als die extra 
zorg nodig hebben. Het uitgangspunt is 
dat er waar nodig maatwerk wordt ge-
boden en dat elk kind in de groep mee-
draait. ‘Wij gaan uit van de Reggio ap-
proach, een pedagogische benadering. 
We kijken bij leerlingen naar wat zij 
kunnen, en niet in eerste instantie naar 
wat ze niet kunnen. Dat heeft bijvoor-
beeld invloed op de manier waarop wij 
toetsen inzetten. Die zijn oorspronkelijk 
bedoeld om diagnostisch te gebruiken, 
dus om te bepalen waar een leerling op 
een bepaald moment is en of de lesstof 
bijgesteld moet worden. Maar je ziet 
steeds vaker dat kinderen op toetsre-
sultaten worden afgerekend. Wij vin-
den het van belang dat je met een toets 
bepaalt wat de vooruitgang is, zonder 
te kijken of dat past bij de leeftijd. Niet 
alle kinderen lopen in het eerste levens-
jaar, waarom willen we dan wel dat ze 
op latere leeftijd hetzelfde presteren? De 

 TOp-SChOLEN
TEKST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: WASSENBERghSKOALLE

Leerlingen verdienen 
positieve 

benadering 
TOP- 
scholen met  
de E-factor
Dit is de vijfde aflevering van een 
reeks artikelen over het project 
TOP-scholen. TOP-staat voor Ta-
lentvol Openbaar Praktijkvoor-
beeld. TOP-scholen zijn Excellent 
in een bepaald domein: zij heb-
ben de E-factor!

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

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

2.  Prakticon, praktijkschool in 
Doetinchem. E-factor: maat-
schappelijke betrokkenheid. 
(School! nr. 7, 2011).

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

4.  Openbare basisschool  
Takkenbosse in Numansdorp. 
E-factor: goed leiderschap 
(School! nr. 2, 2012).

Openbare Wassenberghskoalle in Lekkum

friesland heeft te maken met krimp, maar de openbare 
professor Wassenberghskoalle in Lekkum bij Leeuwarden, 

groeit tegen de klippen op. Dat heeft te maken met de 
positieve visie van deze school. ‘We gaan uit van wat een 

leerling kan.’
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spectie hanteert onder andere de norm 
dat kinderen pas uit het groepgemiddel-
de gehaald mogen worden als hun IQ la-
ger is dan 79. Presteert een kind met een 
IQ van 81 ineens wel gemiddeld? Zulk re-
kenwerk doet geen recht aan de kinderen 
en niet aan de inzet van de leerkrachten. 
Sterker nog: dergelijke systemen leiden 
tot selectie aan de poort.’

Niet apart, maar samen
Zwart ziet de school als een bouwwerk, 
waarin alles met elkaar samenhangt. 
Het gaat om de individuen, de omge-
ving en alle handelingen die in de school 
plaatsvinden. Daar moet een goede in-
teractie tussen zijn. Met andere woorden: 
alles draait om communicatie. Samen 
met de ouders zijn wij verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van de kinderen. 
Als wij als school bijvoorbeeld vinden 
dat kinderen met twee woorden horen 
te spreken, dan moeten de ouders dat 
weten. We werken echt als een openbare 
school, dus niet apart, maar samen. Dit 
betekent ook dat de school samenwerkt 
met onder andere het dorpshuis, de kerk 
en de tuin in het dorp. Op schoolniveau 

zie je het goed tijdens de gezamenlijke 
schoolreis, die de kinderen van de groe-
pen 3 tot en met 8 elk jaar naar Ameland 
maken.’ 

De keerzijde van het succes is dat de 
school door de groei van de afgelopen 
jaren nu echt aan het maximumaan-
tal leerlingen zit. Daarom is er een stop 
gezet op zij-instromers, ook als het gaat 
om zorgleerlingen van andere openbare 
scholen die onder de leeuwarder stich-
ting Proloog vallen. Zwart is voor twee 
dagen per week directeur in lekkum, 
de overige drie dagen leidt zij openbare 
basisschool De Wielen in leeuwarden-
camminghaburen. ‘Die school heeft ver-
sterking nodig en er is daar meer ruimte. 
De uitgangspunten zijn dezelfde als hier 
in lekkum, ook al is de omgeving stadser. 
Dus ook in camminghaburen willen we 
met een positieve benadering leerlingen 
tot bloei laten komen, ook als ze extra 
zorg nodig hebben.’

Meer informatie over de visie van de Pro-
fessor Wassenberghskoalle staat op de web-
site van de school: www.pws-lekkum.nl.  <

manier waarop leerlingen vooruitgaan, 
bepalen ze voor een groot deel zelf. Dat 
geldt in de zandbak, in de klas en bij het 
maken van een puzzel; ieder heeft zijn 
eigen manier om zich te ontwikkelen. 
Dat mogen we begeleiden en stimule-
ren, maar kunnen we niet bepalen. We 
zien dat kinderen die op andere scholen 
zijn vastgelopen, bij ons rustig worden, 
dat hun zelfvertrouwen weer groeit en 
dat ze vooruit gaan.’

Het bijzondere van de Wassenberghs-
koalle is dat er al heel lang passend on-
derwijs wordt aangeboden. ‘In elke klas 
zitten leerlingen die extra zorg nodig 
hebben, bijvoorbeeld vanwege ADHD, 
PDD-NOS, Asperger of het syndroom van 
Down. Alle labels hebben we in huis. De 
extra inzet die hiervoor nodig is, moet 
met kunst en vliegwerk worden geregeld. 
Het is de hoogste tijd dat we hiervoor niet 
meer afhankelijk zijn van stagiaires of 
mensen met een gesubsidieerde baan’, 
aldus Zwart.
Een ander punt dat zij aanstipt, is dat de 
kwaliteit niet moet worden bepaald op 
basis van een groepsgemiddelde. ‘De in-



TEKST: LuCy BEKER
BEELD: MARCEL KÖppEN

 ACTIEvE TOLERANTIE

Struijk legt graag uit wat ze precies 
bedoelt. ‘Ik wil het woord toleran-
tie echt inhoud geven’, zegt ze. ‘We 
moeten het actief laden met uni-

versele waarden als eerbied, rede, geluk 
en hoop. Anders dreigt tolerantie een leeg 
begrip te worden, dat in de praktijk niet 
veel meer inhoudt dan gedogen, terwijl 
het moet gaan om wederzijds respect en 
contact tussen mensen. Juist op openbare 
scholen, die door hun algemene toegan-
kelijkheid al een pluriforme populatie 
hebben, kan die actief tolerante houding 
al jong worden ontwikkeld bij kinderen. 
De scholen kunnen hiermee tegelijkertijd 
hun identiteit vormgeven vanuit een hu-
manistisch perspectief.’ Gedreven vertelt 
Ineke Struijk hoe ze tot deze conclusie is 
gekomen tijdens haar studie ‘Religies in 
hedendaagse samenlevingen’ aan de 
Universiteit Utrecht. Haar zonnige woon-
kamer in Gorinchem ligt bezaaid met boe-
ken over fi losofi e en religie. Het onderwerp 
heeft haar duidelijk gegrepen en de aan-
leiding ligt in haar eigen ervaringen als 
nieuwkomer in het onderwijs. 
Na een carrière in het bedrijfsleven haalde 
Struijk (46) in januari 2006 alsnog haar 
pabodiploma, een oude wens. Als nieuwe 
leerkracht van groep 8 op de J.P. Waale-
school merkte ze dat er weinig methodes 
zijn voor lessen in levensbeschouwing op 
de openbare school. ‘Ik wilde graag dat 
mijn leerlingen meer over elkaars achter-

gronden leerden en zo wat meer begrip 
voor elkaars cultuur en religie zouden 
krijgen. Maar er was weinig materiaal 
voorhanden dat niet meteen ontaardde 
in een godsdienstles.’ 
Door haar zoektocht naar de juiste metho-
de werd haar interesse voor het onderwerp 
levensbeschouwing steeds groter en wilde 
ze zich er verder in verdiepen. ‘Ik heb ge-
twijfeld tussen een studie Humanistiek en 
een studie Religie en levensbeschouwing. 
Uiteindelijk is het een combinatie gewor-
den. Best zwaar, naast mijn werk, maar ik 
vond het enorm interessant, belangrijk en 
leuk. En dan lukt het. Ik heb geen college 
gemist, ik vond die hele studie één groot 
feest.’

Actieve tolerantie 
als merk van de 
openbare school
het klinkt als een nieuwe term: ‘actieve tolerantie’. gelanceerd door Ineke Struijk, leerkracht 
in gorinchem, in haar masterscriptie over levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. 
volgens haar kan dit begrip het merk van de openbare school worden: het merk waar veel 
scholen naar op zoek zijn.

Enquête
Voor haar eindonderzoek over ‘De zin van 
levensbeschouwing in het openbaar on-
derwijs’ vroeg Struijk hulp aan VOS/ABB 
en de VOO. Daardoor kreeg ze de gelegen-
heid in september 2010 een enquête uit 
te zetten onder de leden. Van 220 scholen 
kreeg ze een reactie. ‘Niet genoeg om re-
presentatief te zijn, maar het geeft toch 
een beeld’, zegt ze. 
Op basis van de uitkomsten concludeert ze 
dat veel openbare scholen worstelen met 
hun identiteit. Ook zijn ze volgens haar 
‘handelingsverlegen’ als het gaat om le-
vensbeschouwing. 
‘Het openbaar onderwijs hinkt op twee 
gedachten’, zegt Struijk. ‘Aan de ene kant 

Gorinchem geïnspireerd
In Gorinchem vindt Ineke Struijk al gehoor voor haar ideeën. Boven-
schools directeur Aad Goedegebuur van de Stichting Openbaar Verenigd 
Onderwijs in Gorinchem is heel blij met haar onderzoek. ‘De vonk is 
overgeslagen. We gaan hier zeker mee aan de slag in onze scholen, zowel 
in het primair als in het voortgezet onderwijs. Dit raakt alle openbare 
scholen’, zegt hij. Op zijn uitnodiging heeft Struijk al presentaties gege-
ven voor de directies van alle OVO-scholen. ‘Ze is zo inspirerend, ze heeft 
echt een denkproces op gang gebracht’, aldus Goedegebuur. 
Wilt u ook aan de slag met levensbeschouwing in het openbaar 
onderwijs? Neem dan contact op met VOS/ABB, Hans Teegelbeckers, via 
hteegelbeckers@vosabb.nl. of met de VOO, Ancella Evers-de Boer, via 
a.evers@voo.nl.
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Actieve tolerantie  
als merk van de  
openbare school

hebben ze hun algemene toegankelijk-
heid, die ze vrijwel allemaal als eerste 
noemen als kenmerk van de openbare 
school. Alle kinderen zijn er welkom, ze 
noemen het graag ontmoetingsonder-
wijs. Aan de andere kant vinden ze het 
lastig om expliciet aandacht te besteden 
aan levensbeschouwing, omdat ze ook 
te maken hebben met artikel 6 van de 
grondwet: de vrijheid van godsdienst. 
Maar door zo’n neutrale houding, door 
nooit echt een standpunt in te nemen, 
krijgt een school geen eigen gezicht, geen 
identiteit. Er is een merkbelofte nodig om 
een imago te kunnen opbouwen. Het is 
dus voor scholen van belang om iets te 
doen met hun identiteit. Maar dat is het 
ook voor de kinderen, want die zitten met 
zingevingsvragen, die niet of nauwelijks 
aan bod komen in het huidige openbaar 
onderwijs. Het is een taak van de school 
om kinderen daarmee te helpen. We doen 
ze tekort als we het laten liggen.’

Levenshouding
Uiteindelijk gaat het Struijk om het kind, 
dat zoekt naar zingeving en dat een le-
venshouding moet ontwikkelen. ‘Aan-
dacht voor burgerschap is een begin’, 
zegt ze, ‘maar het is niet genoeg. Burger-

schap gaat over democratie en samenle-
ven, maar zingevingsvragen ontbreken 
daarbij. De g/hvo-lessen dan? Nee, want 
die zijn zendend van aard, en bovendien 
gaan niet álle kinderen erheen. Wat mij 
betreft schaffen we g/hvo af, want dat 
is alleen een verdieping van de levens-
beschouwing die kinderen van huis uit 
meekrijgen, en dat is geen taak van het 
openbaar onderwijs. Dat hoort ná school-
tijd te gebeuren. Het is wél de taak van de 
openbare school om kinderen te helpen 
een levensbeschouwing te ontwikkelen. 
En daar hebben álle kinderen recht op.’
lessen over geestelijke stromingen bie-
den ook niet genoeg, vindt Struijk. ‘Met 
kennis van godsdiensten leer je kinderen 
nog niet elkaar empathisch te verstaan. 
Kinderen maken al jong keuzes met wie 
en waarmee zij zich willen identificeren 
en wanneer en òf zij actief willen parti-
ciperen in de samenleving. De school kan 
kinderen daar in begeleiden door hen 
de verschillende culturen en levensbe-
schouwingen werkelijk te laten begrij-
pen. Zo kunnen ze een levenshouding 
ontwikkelen met eigen morele waarden.’ 
Op deze manier ingevuld zou ‘actieve 
tolerantie’ volgens Struijk een nieuw 
overkoepelend uitgangspunt van het 

Ineke Struijk met haar scriptie bij de J.P. Waaleschool. ‘Alle kinderen hebben recht op levensbeschouwelijk onderwijs.’

openbaar onderwijs kunnen worden. 
‘Daarmee kunnen openbare scholen 
zich heel goed onderscheiden. Het is een 
begrip waarbij leerkrachten en ouders 
zich iets kunnen voorstellen, minder 
vaag dan ‘actieve pluriformiteit’. Het kan 
echt een brug slaan tussen segregatie en 
integratie’. 

Plan van aanpak
Struijk komt in haar scriptie tot een plan 
van aanpak voor openbare scholen. Eén 
van de punten is het veranderen van de 
inzichten van medewerkers. ‘Er zijn bij-
voorbeeld nog veel leraren én bestuurders 
die vinden dat religie niet thuishoort in de 
openbare school en dat zingevingsvragen 
te moeilijk zijn voor kinderen’, zegt Struijk. 
Ze pleit daarom voor een duidelijker profi-
lering van de school en nascholing van het 
personeel, bijvoorbeeld door het behalen 
van het diploma openbaar onderwijs. 
Wat haar betreft nemen VOS/ABB en de 
VOO de term ‘actieve tolerantie’ op in de 
kernwaarden. Maar Struijk wil ook de 
Tweede Kamer benaderen. Want, zo zegt 
ze: ‘De verplichting tot g/hvo-lessen zit in 
de weg. Als we álle kinderen willen berei-
ken met levensbeschouwelijk onderwijs, 
moet het echt anders.’  <
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TEKST: MARION BRAAT
BEELD: STIChTINg jOSEphSChOLEN

 SEgREgATIE

naar school in nijmegen:  
eerst langs 

de Schoolwijzer
Wie in Nijmegen een kind aanmeldt voor het basisonderwijs, gaat eerst naar de website 

van Schoolwijzer: sinds drie jaar het centraal aanmeldpunt voor alle basisscholen. De 
Schoolwijzer geeft ouders een bindend schooladvies. Daar kwam kritiek op: de Schoolwijzer 

zou de keuzevrijheid van ouders beperken en Nijmegen zou morrelen aan de wortels van 
de vrijheid van onderwijs. gemeente en schoolbesturen zagen het niettemin als een mooi 

instrument om de toenemende segregatie in het onderwijs tegen te gaan.

Drie jaar later is de Schoolwij-
zer geëvalueerd en is het be-
sluit genomen er voorlopig 
mee door te gaan. Rini Braat, 

directeur-bestuurder van de Stichting 
Josephscholen en tevens voorzitter van 
de stuurgroep Schoolwijzer, vertelt 
graag wat meer over de achtergrond van 
het idee. Hij maakt ook duidelijk dat de 
Schoolwijzer niet op zichzelf staat.

Voorbijlopers
Braat: ‘Schoolbesturen en de gemeente 
kregen een paar jaar geleden de indruk 
dat er steeds meer kinderen buiten hun 
woonwijk naar school gingen. Onder-
zoek toonde dit aan: 43 procent van 
de leerlingen liep de dichtstbijzijnde 
school voorbij. Deze groep ‘voorbijlo-
pers’ was te groot, vooral omdat het 
voornamelijk de hoogopgeleide ou-
ders bleken te zijn die hun buurtschool 
links lieten liggen. Daardoor ontstond 
onevenwichtigheid in de leerlingen-
populaties, zeg maar gerust segregatie. 
Niet etnisch, maar sociaaleconomisch: 
kansarme en kansrijke kinderen kwa-
men elkaar in het onderwijs bijna niet 
meer tegen! Een ongewenste ontwikke-

ling, zeker als je bedenkt dat op scholen 
waar de verdeling kansarm/kansrijk zo 
ongeveer 30/70 is, de resultaten van de 
kinderen uit de zwakkere milieus ver-
beteren, zonder dat die uit de sterkere 
eronder lijden.’
Gemeente en schoolbesturen waren het 
er snel over eens dat de tweedeling een 
halt moest worden toegeroepen. Vanwe-
ge het effect op de leerresultaten, zeker, 
maar ook omdat er een huisvestingspro-
bleem ontstond. Rini Braat: ‘In de gewilde 
scholen puilden de leerlingen de klaslo-
kalen uit, terwijl op andere plaatsen het 
gebouw half leeg stond. Bijbouwen kost 
geld, maar leegstand ook.’ 

Huisvesting
Het huisvesten van scholen is een ge-
meentelijke taak. Een taak die de ge-
meente - mét het bijbehorende budget 
- over kan dragen aan de plaatselijke 
schoolbesturen. Doordecentralisatie heet 
dat in het jargon van het ministerie van 
Oc&W. De Nijmeegse besturen voelden 
daar wel voor en in 2008 was het zover; 
het onderwijs mocht voortaan de eigen 
huisvestingsboontjes doppen. En daar-
bij deed zich voor de gemeente - aldus de 

stuurgroepvoorzitter - een unieke kans 
voor om de groeiende segregatie aan te 
pakken: ‘De gemeente maakte ons als 
besturen verantwoordelijk voor de ei-
gen huisvesting, maar stelde daarbij als 
voorwaarde dat er geen scholen zouden 
worden uitgebreid als er in een school in 
de buurt nog voldoende plaats was. Hef-
tig, want scholen konden zo niet meer 
groeien. Omdat we ervan overtuigd wa-
ren dat het goed was voor de leerlingen, 
gingen we akkoord.’

Vier pijlers
De besturen beloofden zich ervoor in te 
spannen dat de buurtschool weer ‘the 
place to be’ zou worden. Het leidde tot 
een convenant tussen de gemeente en 
de besturen, waarin vier afspraken wer-
den vastgelegd: de gemeente financierde 
schoolconsulenten die ouders hielpen 
ambassadeur van de school van hun 
kinderen te worden; de minder populaire 
scholen kregen hulp van de gemeente om 
hun gebouw te verfraaien; de gemeente 
ging in gesprek met woningcorporaties 
om de monotone wijkinrichting aan 
te pakken en de Schoolwijzer werd in-
gevoerd. Alleen die laatste maatregel 
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haalde de landelijke pers. Rini Braat: ‘We 
zagen wel in dat we de segregatie niet 
zouden oplossen met een centraal aan-
meldpunt alleen, daarom hebben we een 
samenhangend geheel van maatregelen 
bedacht. Alle vier de pijlers daarvan zijn 
even belangrijk. Maar het is wel begrijpe-
lijk dat juist de Schoolwijzer in de media 
breed uitgemeten werd, want o wee als 
je aan de vrije schoolkeuze komt. En dat 
doen we wel een beetje.’

De praktijk
De Schoolwijzer werkt vrij eenvoudig. 
Ouders kiezen, als hun kind bijna drie 
is, via de website maximaal zes voor-
keursscholen, waarna jaarlijks in april 
de ‘matching’ plaatsvindt. Elke nieuwe 
leerling krijgt dan een school toegewe-
zen. De Schoolwijzer houdt rekening met 
de school van oudere broertjes en zusjes, 
met de buurt waarin een kind woont 
en met de denominatie van de scholen. 
Sinds 2009 werd op die manier 96 pro-
cent van de kinderen op één van de voor-
keurscholen geplaatst.
De stuurgroep heeft vooraf voor iedere 
school in de stad bepaald hoeveel leer-
lingen er maximaal in kunnen. Als een 

school vol is, worden de overige gegadig-
den naar een volgende school verwezen. 
Resultaat: inmiddels gaat nog maar zo’n 
30 procent van de nieuwe leerlingen bui-
ten de eigen wijk naar school. Braat: ‘De 
centrale aanmelding heeft dus effect. 
Nog niet grandioos, maar er ontstaat 
beweging.’

Emotie
Uiteraard zorgt het bindend advies 
soms voor teleurgestelde ouders. Braat 
daarover: ‘Schoolkeuze is emotie, we 
leggen onze motieven zo goed mogelijk 
uit, maar het kiezen van een school is 
nu eenmaal geen rationeel proces. Als je 
dan een school krijgt toegewezen die als 
derde of vierde op je lijstje stond, ben je 
daar niet blij mee. Kijk, we verdelen de 
plaatsen zo eerlijk mogelijk, maar we 
kunnen onmogelijk alle wensen hono-
reren. Ouders hebben altijd de mogelijk-
heid naar de heroverwegingscommissie 
te stappen. Die kijkt of alle spelregels 
naar behoren zijn toegepast. Zorgvul-
digheid en transparantie vinden we het 
allerbelangrijkste. Maar als we het net-
jes hebben gedaan, blijft de toegewezen 
school wel gehandhaafd.’

De toekomst
Onlangs zijn de eerste jaren van het Nij-
meegse anti-segregatiebeleid geëvalu-
eerd. De uitkomsten zijn positief: meer 
kinderen gaan naar de school om de 
hoek en bijgebouwd wordt er niet. Maar 
de verhouding 30/70 is nog niet bereikt. 
Mogelijk is het daarvoor nog te vroeg, de 
Schoolwijzer is er amper drie jaar. Ook 
voor de andere afspraken blijkt een lan-
gere adem nodig, de samenstelling van 
een wijk verander je niet zomaar even. 
Toch gaat Nijmegen tot minstens 2014 
door met de Schoolwijzer. Dat was wel 
nog even een vraag, want de politieke 
situatie in Nederland zit de Nijmegena-
ren niet mee. Tot nog toe kon een beroep 
worden gedaan op extra geld van de 
rijksoverheid. Voormalig staatssecreta-
ris Sharon Dijksma geloofde namelijk 
in spreiding van leerlingen. De huidige 
minister van onderwijs, Marja van Bijs-
terveldt, lijkt echter geen boodschap te 
hebben aan het integreren van groepen 
leerlingen. Geen cent geeft ze er meer 
aan uit. De komende twee jaar betalen 
de gemeente en de besturen de maatre-
gelen dus zelf.

Gelijke kans
Voor Rini Braat is doorgaan met de 
Schoolwijzer het geld meer dan waard: 
‘Het grote voordeel is dat iedereen nu 
evenveel kans heeft op de school van 
zijn keuze. Hoogopgeleide Nijmegena-
ren schreven een paar jaar geleden hun 
kind al op zeer jonge leeftijd in bij een 
populaire school. liefst nog voordat het 
geboren was! Minder kiene ouders, die 
eens gingen kijken als hun kind 3,5 jaar 
was, hadden zodoende het nakijken. 
Die gekte is met de Schoolwijzer geluk-
kig voorbij’.
De opstelling van de cDA-minister 
noemt hij onbegrijpelijk. En dat wordt 
het des te meer voor wie het recente 
rapport van het strategisch beraad van 
haar eigen partij leest. Daarin wordt het 
ontstaan van een kloof tussen hoger- en 
lageropgeleiden juist als een van de ge-
varen voor een vreedzame samenleving 
gezien. Op zijn minst een opmerkelijk 
gegeven. <

‘De centrale aanmelding heeft 
effect. Nog niet grandioos, maar er 

ontstaat beweging.’



uit onderzoek van het 
Nationaal Comité  

4 en 5 mei blijkt dat het 
grootste gedeelte van 

de Nederlanders het 
belangrijk vindt om de 
oorlogsslachtoffers te 

herdenken op 4 mei en  
onze vrijheid te vieren op  

5 mei. De vraag is hoe het 
zit met de nieuwe generatie 

die nu op de basisschool 
zit. Besteden deze kinderen 

nog aandacht aan de 
gebeurtenissen van ongeveer 
70 jaar geleden, of is het een 

vergeten thema? 

4 en 5 mei leeft 
‘Ik vind het belangrijk dat kinderen 

beseffen wat de geschiedenis be-
tekent voor hoe we nu leven.’ Het 
deed Reinoud Bos en zijn collega’s 

besluiten om met de school een oorlogs-
monument te adopteren. ‘Toen we het 
verzoek kregen om het fusillademonu-
ment aan de Appelweg in Amersfoort te 
adopteren hebben we daarop meteen ja 
gezegd. Op die manier wilde onze school 
haar betrokkenheid laten zien’, vertelt 
Bos, leerkracht van groep acht op open-
bare basisschool Joost van den Vondel in 
Amersfoort. 

Onderwerp nog steeds op de kaart
Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 
blijkt dat er een groot draagvlak is voor 
de aandacht voor 4 en 5 mei: 86 procent 
van de Nederlanders vindt het belangrijk 
om de oorlogsslachtoffers te herdenken 
en bijna 80 procent ondersteunt het vie-
ren van de vrijheid op Bevrijdingsdag. 
Ook blijkt dat Nederlanders van dertien 
jaar en ouder goed op de hoogte zijn van 

wat er zich in de Tweede Wereldoorlog 
heeft afgespeeld. Zij kennen de ideeën 
van het naziregime en de Jodenvervol-
ging (zie het Nationaal Vrijheidsonder-
zoek). 
De aandacht die basisscholen geven aan 
het thema ‘oorlog en vrede’ zou er wel 
eens voor kunnen zorgen dat het onder-
werp niet verwatert. Naast de reguliere 
geschiedenislessen waar vaak aandacht 
is voor de Tweede Wereldoorlog, kunnen 
scholen in de aanloop naar 4 en 5 mei via 
de website van het Nationaal comité  
4 en 5 mei gratis lesmateriaal aanvragen. 
Ook kunnen ze daar het Nationaal Aan-
denken bestellen, een boekje dat gaat 
over het belang van vrede, veiligheid en 
democratie. 

Monumentadoptie
Scholen hebben ook de mogelijkheid om 
een oorlogsmonument te adopteren. Dit 
landelijke onderwijsproject biedt leer-
lingen van groep 7 en 8 de gelegenheid 
meer te weten te komen over de lokale 
oorlogsgeschiedenis. Zo ook groep acht 
van Reinoud Bos. Zijn klas heeft samen 
met de parallelgroep de verantwoor-
delijkheid gekregen voor het Amers-
foortse monument. Het is opgericht ter 
nagedachtenis van de fusillering van 
tien mensen. Op 14 maart 1945 pleegde 
het Amersfoortse verzet een aanslag 
op een politieman die voor de bezetter 
werkte. Deze bezetter liet het er niet bij 
zitten en liet op 20 maart 1945 tien ‘To-
deskandidaten’ uit kamp Amersfoort 
doodschieten tegen een tuinmuur aan 
de Appelweg. 
‘De kogelgaten zijn nog zichtbaar, waar-
door het meteen indruk maakt op de kin-
deren’, vertelt Bos. De kinderen vroegen 
me ‘of ze dan misschien mis hadden ge-
schoten’. ‘Toen ik ze vertelde dat die ga-
ten daar zaten omdat er dwars door de 
mensen heen was geschoten, schrokken 
ze natuurlijk. Zo’n verhaal is indrukwek-

TEKST: WIETSKE IDEMA
BEELD: RINuS vAN DENDEREN

 NATIONAAL AANDENKEN
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kend en spreekt meteen tot de verbeel-
ding.’ 
Wie het verhaal nog beter kon vertel-
len was Ben Verduijn. Zijn vader zat in 
dezelfde groep als de tien mannen, en is 
in loosdrecht omgebracht. Ben Verduijn 
heeft in de klas een beeld gegeven van 
de Tweede Wereldoorlog en zijn eigen 
familieverhaal verteld. ‘Je merkte dat 
de kinderen het bijzonder vonden dat 
hij een emotioneel verhaal uit zijn eigen 
leven vertelde. De leerlingen zijn nu op 
een leeftijd dat ze kunnen nadenken over 
wat er is gebeurd’, vertelt Bos. ‘Ook kun-
nen ze inschatten wat dat heeft betekend 
voor de huidige samenleving.’
 
Niet alleen uit een boekje
De klas is op 20 maart - precies 67 jaar 
na de gebeurtenis - naar het monument 
gegaan om een herdenking te houden. 
Daarbij was ook een oud-verzetsstrijder 
aanwezig. Bos: ‘Je zag de leerlingen zich 
om hem heen verzamelen om vragen te 
stellen. Voor hen kwam het op deze ma-

nier echt tot leven. Dan voegt het dus 
echt iets toe aan de geschiedenisles uit 
een boekje.’ Binnenkort draagt groep 
acht de verantwoordelijkheid voor het 
monument over aan groep zeven. De 
nieuwe groep zal komend jaar regelma-
tig langs het monument gaan om te kij-
ken hoe het erbij ligt, om het schoon te 
maken of om het onkruid te wieden. 

Het meerjarenthema van het Nationaal 
comité 4 en 5 mei, ‘Vrijheid Wereldwijd’, 
verwijst naar de grootschalige impact 
die de Tweede Wereldoorlog heeft gehad 
en nog steeds heeft. 
Ook benadrukt dit thema het feit dat 
nog steeds niet iedereen in de wereld in 
vrijheid leeft. De thema’s ‘4 en 5 mei’ en 
‘oorlog en vrede’ blijven dus ook voor de 
nieuwe generatie actueel en indringend. 
Het gaat niet alleen over oorlog, maar 
ook over het belang van grondrechten en 
democratie. ‘Ze vinden het thema heftig’, 
zegt Bos. ‘Maar door er op deze manier 
aandacht aan te besteden merk je dat de 

kinderen beseffen dat het belangrijk is 
om te strijden voor je idealen en dat als je 
iets wilt, je ervoor moet gaan.’ <

Meer weten? 
Kijk voor het Nationaal Aandenken, het 
gratis lesmateriaal of de mogelijkheid 
voor het adopteren van een monument 
op www.4en5mei.nl. Daar is ook meer 
informatie te vinden over het Nationaal 
Vrijheidsonderzoek. 

‘De herdenking voegt iets toe aan de geschiedenisles.’



 pASSEND ONDERWIjS 

22 | SChOOL! 3 - Mei 2012

TEKST: MIChIEL jONgEWAARD
BEELD: MATThIjS MENTINK

De invoering van passend 
onderwijs betekent voor 

zowel schoolbesturen 
als leden van de MR 

en gMR werk aan de 
winkel. Op 1 november 

moeten de regionale 
samenwerkingsverbanden, 

waarin schoolbesturen 
hun gezamenlijke 

ondersteuningsaanbod 
afstemmen, al een 

bestuurlijke inrichting 
hebben. hierover hebben 

de betrokken gMR’en 
adviesbevoegdheid. 

Werk aan de winkel
Alle scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs, zowel 
regulier als speciaal, zijn door 
de overheid ingedeeld in een 

regionaal samenwerkingsverband pas-
send onderwijs. Daarin moeten besturen 
samenwerken om alle leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte een 
gepaste plek te kunnen bieden. Hun on-
derlinge samenwerking leggen zij vast in 
statuten, waarbij leden van de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad 
vervolgens adviesbevoegdheid (WMS 
artikel 11d ) hebben. Die statuten moeten 
per 1 november zijn vastgelegd.

Ondersteuningsplanraad
Elk samenwerkingsverband maakt op 
basis van de aanwezige specialisaties 
van hun scholen een dekkend, en zo 
hoopt de overheid efficiënt, ondersteu-
ningsplan. Om ervoor te zorgen dat ook 
ouders en personeel van de verschillende 
scholen inspraak hebben, moet voor elk 
samenwerkingsverband een ondersteu-
ningsplanraad (OPR) worden opgericht. 
Daarin krijgen leden van verschillende 
MR’en binnen het samenwerkingsver-
band zitting. De OPR heeft instemmings-
bevoegdheid over het ondersteunings-
plan dat het samenwerkingsverband 
opstelt, zowel over de organisatorische 
als financiële aspecten. 

Met het passend onderwijs verdwijnt de 
landelijke indicatiestelling (het rugzakje) 
voor het speciaal onderwijs (commissie 
voor de Indicatiestelling). Het ministerie 
blijft de scholen voor speciaal (basis-)on-
derwijs wel direct financieren, op basis 
van hun leerlingenaantal. Dat bedrag 
is echter gemaximeerd per samenwer-
kingsverband en wordt, zodra het leer-
lingenaantal binnen het verband wordt 
overschreden, ingehouden op de regulie-
re financiering. De MR’en van de scholen 

hebben er ook daarom belang bij om al 
in een vroeg stadium via de OPR mee te 
praten over de verdeling van middelen.

Op schoolniveau kan elke MR meepra-
ten en adviseren over het schoolonder-
steuningsprofiel, dat iedere school moet 
opstellen. Het gaat daarbij om de vraag 
welke voorzieningen zijn getroffen voor 
de leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben.

Tipboek OPR
Halverwege juni verschijnt het Tipboek 
OPR, dat door de VOO wordt uitgegeven. 
Via www.voo.nl kunt u het tipboek, met 
meer informatie en advies, bestellen. <

Meer informatie?
De Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) helpt en adviseert (G)MR-
leden bij de totstandkoming van 
de ondersteuningsplanraden. Op 
verschillende plaatsen in het land 
worden informatiebijeenkomsten 
georganiseerd over de OPR en de 
invloed van personeel en ouders op  
de inrichting van passend onderwijs. 
De informatiebijeenkomsten  
kunnen ook door scholen of 
schoolbesturen worden aangevraagd, 
via www.voo.nl/scholing of  
telefonisch via 036 533 1500. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht  
bij beleidsadviseur Rein van Dijk, 06 
2617 2169 of r.vandijk@voo.nl 

Beleidsadviseur Rein van Dijk
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Ook u kunt met een column in School! staan. 
Mail naar redactie@voo.nl. De redactie behoudt zich 
het recht voor bijdragen aan te passen of te weigeren.

Is een kind louter brein en ligt alles toch al vast of moeten we 
die gedachte nuanceren of zelfs ontkennen? Wat kunnen we 
als docenten in het basis- of voortgezet onderwijs opsteken 
van inzichten die recente ontwikkelingen in de neuropsycho-
logie hierover bieden? Ongelofelijk interessante materie. Veel 
vermoedden we misschien al, of wisten we zelfs al, omdat we 
goed naar kinderen kijken. Want elk kind ontwikkelt zich op 
een andere manier, op geheel eigen wijze vooral. En meisjes 
nog weer heel anders dan jongens. 

Een beetje goede ‘schoolmeester’ - en waarom zouden we good 
old Theo Thijssen er weer niet eens bijhalen? - kijkt naar zijn leer-
lingen en voelt intuïtief aan wat ze aankunnen en wat erin zit. 
Een beetje goede leraar zegt niet meteen: ‘Het wordt nooit meer 
dan een zesje’, maar wacht rustig af hoe een kind zich ontwikkelt. 
Hoeveel voorbeelden zijn er niet van kinderen die heel voorzich-
tig starten en dan later, veel later dan misschien verwacht, toch 
ineens nog een enorme spurt maken? 

Ook al ga je na de basisschool ‘slechts’ naar het vmbo, wil dat nog 
niet zeggen dat er niet meer in zit. En met ‘meer’ gaat het dan 
vooral om een studieloopbaan die bij dàt kind past: elk kind, elke 
leerling recht doen naar zijn of haar ontwikkeling en vermogens 
door het prikkelen van de nieuwsgierigheid en het aanbieden 
van kennis. Elk kind heeft immers ongekende vermogens.

Onderzoek van neuropsycholoog Jelle Jolles, hoogleraar Herse-
nen, Gedrag en Educatie bij het centrum Brein & leren aan de 
VU in Amsterdam, toont aan dat de hersenen van pubers nog 
lang niet af zijn, en vaak nog ongeschikt zijn voor zelfstandig 
werken en plannen. Jolles benadrukt ook dat het leerlingenbrein 
kneedbaar is en vatbaar voor invloeden van vrienden, ouders en 
leerkrachten. Zelfs het IQ ligt niet vast. 

Zo gaat het uiteindelijk om een leven lang leren en je ontwikke-
len. Want je bent nooit uitgeleerd. Zolang je nieuwsgierig blijft 
naar nieuwe dingen, blijf je je hersenen prikkelen. Interessant 
in dit verband is ook het door de jonge wetenschapper Joshua 
Foer geschreven ‘Het geheugenpaleis’, waarin hij overtuigend 
aantoont dat we zonder kennis helemaal nergens zijn. Vrijblij-
vend googelen is een zinloze bezigheid. Hier heb je kennis voor 
nodig, omdat je moet weten wat je wilt opzoeken. En kennis is 
tegelijkertijd de voorwaarde om nieuwsgierig te kunnen blijven, 
je te kunnen verwonderen èn creatief te zijn. Wij zijn natuurlijk 
veel meer dan ons brein. Ook al denken sommige hersenweten-
schappers hier misschien heel anders over. <

Zijn wij meer 
dan ons brein?

AAN hET WOORD 

Drs. gerhard hartdorff, vakdidacticus Nederlands, opleider hogeschool ipabo Amsterdam



 WETENSChAppERSINvASIE
TEKST: CARLA DESAIN
fOTO: MARLA SMITh STEvELS

Een sportdag  
voor de hersenen

Leerlingen van 2 vwo van de openbare scholengroep Cambium College in Zaltbommel 
wonnen een wetenschappersinvasie voor één dag: een bezoek van De jonge Akademie on 

Wheels. het werd een leerzame, maar vooral leuke dag vol experimenten.

met als thema voeding. In de workshop 
‘Je proeft wat je ziet’ krijgen twee leer-
lingen een hap – roze – vruchtenkwark. 
De leerling met blinddoek voor raadt 
moeiteloos juist dat het citroenkwark is, 
terwijl de leerlinge zonder blinddoek aar-
zelend besluit dat ze frambozen proeft. 
Hoe kan dat? Waarom hebben je ogen 
zo’n invloed op wat je proeft of denkt te 
proeven? Hoe maakt de levensmiddelen-
industrie daar gebruik van? Welke kleur 
associëren we met ‘lekker’ en welke juist 
met ‘vies’? 
De workshop ‘Wie wat bewaart’ gaat 
over bederf. leerlingen sorteren voedsel 
op tafel op een groen en een rood blad: 

Wat durf je zo te eten of te drinken en wat 
niet? En waarom dan? Een zak beschim-
meld brood indelen is geen probleem, 
een fles limonade ook niet. Maar een 
pak melk met een houdbaarheidsda-
tum van vandaag? Weet je zeker dat het 
koel gehouden is? Dit is echte hands-on 
wetenschap: er wordt gevoeld, geroken, 
gekeken en voorzichtig geproefd. Hoe 
deden ze dat vroeger eigenlijk? Vóór de 
koelkast en de vriezer? Welke andere 
vormen van conserveren van voedsel zijn 
er? Welke proviand kon een VOc-schip, 
dat maanden onderweg was, het beste 
meenemen?
In de workshop ‘Wondermiddeltjes’ pro-
beren leerlingen de gezondheidsclaims 
van fabrikanten op waarde te schatten. 
Geloof je dat dit helpt? Waarom zou dat 
werken? Is het onderzocht? Door wie? Is 
dat een betrouwbare instantie? Waarom 
zou je knoflookpillen nemen als verse 
knoflook goedkoper is? Waarom stop-

Onder luid applaus rijdt de ou-
derwetse gele schoolbus het 
zonnige plein op. Er stappen 
24 jonge wetenschappers uit, 

van microbioloog tot taalwetenschapper. 
Ze worden begroet door ruim 100 leerlin-
gen, die verbaasd tegen elkaar fluisteren: 
‘Ze hebben gewoon t-shirts aan’. In duo’s 
nemen de wetenschappers steeds een 
groepje leerlingen mee naar binnen om 
aan het werk te gaan. Een kwartier later 
is het schoolplein weer leeg – op de bus na.

Workshops vol vragen
In verschillende rondes doen weten-
schappers en leerlingen experimenten 

De Jonge Akademie is onderdeel 
van de KNAW, de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. Het is een onaf-
hankelijk platform van 50 jonge 
wetenschappers – behorend tot 
de top van hun vakgebied – die 
jongeren op een vernieuwende 
manier in aanraking willen 
laten komen met wetenschap.

Proeven we hoe het smaakt? Of proeven we wat we zien? 
Deze leerlingen nemen de proef op de som.
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pen ze levertraan in een capsule? Ze 
zeggen dat levertraan vies is, maar heb 
je dat zelf wel eens geproefd? Wie durft 
een capsule door te bijten, om de smaak 
zelf te testen?

Het wauw- of getsie-gevoel
Aardwetenschapper Maarten Kleinhans 
is een van de workshopleiders van deze 
dag en projectleider van De Jonge Aka-
demie on Wheels. Met aanstekelijk en-
thousiasme vertelt hij over de onderzoe-
kende houding die zo essentieel is voor 
wetenschap: ‘Kleuters hebben eigenlijk 
de beste wetenschappelijke houding: 
ze leren vanuit hun eigen motivatie. 
Jonge kinderen willen alles weten, alles 
onderzoeken. Ze voelen, ruiken, kijken, 
proeven en vragen honderduit. Ze heb-
ben het begrip van de wereld letterlijk 
in hun vingers, wat ‘embodied under-
standing’ wordt genoemd. Die vragende 
houding raken kinderen kwijt als ze op-
groeien; in het onderwijs wordt vaak het 
antwoord weten belangrijker gevonden 
dan het stellen van de vraag. Dat vind 
ik erg jammer, want juist nieuwsgierig-
heid staat aan de basis van wetenschap 
en maakt bovendien het leven veel in-
teressanter. Aan het reguliere onderwijs 
kunnen wij van De Jonge Akademie niet 
veel veranderen, maar met een dag als 
deze kunnen we wel dat ‘onderzoekend 
leren’ stimuleren. We doen dat door het 
wauw- of getsie-gevoel op te roepen met 
groene cake, beschimmeld brood en roze 
citroenkwark die naar frambozen lijkt 
te smaken - totdat je je ogen dichtdoet. 

en onderzoekjes. Met de tweede klas ben 
ik nu in de les begonnen aan het thema 
‘micro-organismen’. Hierin is het zelf 
ontwerpen en uitvoeren van een ex-
perimenteel onderzoek een belangrijk 
onderdeel, dus deze wetenschapsdag 
past daar heel goed bij. De speelse opzet 
spreekt de leerlingen erg aan. Goed dat 
er ook een quiz-estafette in zit, zodat ze 
lekker even kunnen rennen. Zelf geniet 
ik vooral van de vele vragen die leerlin-
gen stellen aan al die wetenschappers, 
over hun onderzoek, over welke studie 
ze gedaan hebben, enzovoort. leerlingen 
krijgen vandaag echt een beter en bre-
der beeld van wetenschap. Wetenschap 
is niet stoffig; dat is voor veel van hen 
een echte eye-opener.’ <

Wetenschapsspel
Ineke Marree en haar leerlingen wonnen het bezoek van de bus van De Jonge 
Akademie on Wheels met het wetenschapsspel Expeditie Moendoes. De klas 
speelde de rol van een groep wetenschappers die een onbekende planeet 
(Moendoes) moet onderzoeken. Door bronnen te raadplegen en te combineren en 
door samen te werken, krijgen de spelers zicht op klimaat, plantengroei, dieren, 
taal en gewoontes van de intelligente bewoners van de planeet. ‘Het is een 
geweldig leuk en leerzaam spel voor de onderbouw van het vo’, vindt Marree. 
‘Wie een extra onderzoeksvraag voor Expeditie Moendoes bedacht en instuurde, 
dong mee naar een bezoek van de bus. Wij bedachten een vraag over de groei  
van de populatie ringvliegen in een bepaald seizoen.’ < De inzendtermijn voor  
de wedstrijd is bij verschijnen van dit nummer van School! verstreken en het 
project De Jonge Akademie on Wheels loopt af. Het spel Expeditie Moendoes  
blijft voor scholen gratis aan te vragen en kan ook worden gedownload op de  
site www.dejongeakademieonwheels.nl/bestel-het-spel.

Vragen stellen en samen zoeken naar 
een antwoord is de kern van wetenschap 
bedrijven; het is ook de essentie van dit 
onderwijsproject en een bijzonder speer-
punt op deze school.’

Wetenschap is niet stoffig
Biologiedocente Ineke Marree geniet 
van het enthousiasme waarmee haar 
leerlingen zich in alle activiteiten van 
deze dag storten. ‘In de 40 jaar dat ik 
docent ben, heb ik altijd gezocht naar 
verschillende, aansprekende werk-
vormen. Dat is ook de reden dat ik, 
samen met collega Gerard Scholte, 
in 1998 de website www.bioplek.org 
heb ingericht, waar leerlingen zelfstan-
dig aan de slag kunnen met oefeningen 

De bus met wetenschappers bij het Cambium College.
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TEKST EN BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

Ouders meer betrekken bij het onderwijs. Dat is wat 
minister Marja van Bijsterveldt van OCW graag wil.

educatief  
partnerschap  
voor stevige basis

taal of spelletjes te doen waar kinderen 
wat van leren. Ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen met betrok-
ken ouders is over het algemeen beter. De 
minister heeft dus gelijk door te stellen 
dat educatief partnerschap verder reikt 
dan alleen het onderwijs. De hele samen-
leving heeft er baat bij, omdat scholen en 
ouders samen aan kinderen een stevige 
basis meegeven.’
De mate van educatief partnerschap 
hangt af van het karakter van de school, 
de leerlingen en hun ouders. ‘Het maakt 
natuurlijk uit of een school uitgaat van 
ouders die zelden of nooit naar ouder-
avonden komen of dat een groep ouders 
al in zekere mate bij het onderwijs aan 
hun kinderen betrokken is, bijvoorbeeld 
doordat ze activiteiten organiseren of 
begeleiden. Je kunt de mate van ouder-
betrokkenheid in vier stappen beschrij-
ven: meeleven, meehelpen, meedenken 
en meebeslissen. De ultieme vorm bevat 
al die onderdelen. Het is natuurlijk wel zo 
dat de school verantwoordelijk blijft voor 
het onderwijs en de grenzen aangeeft.’

Sterrenschool
Het concept van de school bepaalt ook 
in hoeverre die ouderbetrokkenheid 
van belang acht. Als voorbeeld van een 
concept dat ouderbetrokkenheid voorop 
stelt, noemt Baalhuis de Sterrenschool, 
die onderwijs en opvang integreert. Zo’n 
school vervult in de wijk een centrale 
functie voor de leerlingen, hun ouders en 
buurtbewoners. Een van de Sterrenscho-
len die Baalhuis voor haar masterthesis 
heeft onderzocht, is de openbare Sterren-
school Zevenaar, waarover u meer kunt 
lezen op de volgende pagina. <

De minister wees onlangs in 
de Tweede Kamer op de ge-
zamenlijke rol die leerlingen, 
ouders en de school hebben 

om het onderwijs tot een succes te ma-
ken. Educatief partnerschap heet dat. 
Het nut ervan reikt verder dan onder-
wijs alleen: het is van belang voor de 
hele samenleving. Om ervoor te zorgen 
dat ouders meer betrokken raken bij het 
onderwijs, heeft de minister onder an-
dere aan VOS/ABB gevraagd om hierbij 
te helpen. 
Die taak neemt onderwijskundig be-
leidsmedewerker Simone Baalhuis graag 
op zich. Educatief partnerschap is haar 
specialiteit. Voor haar masterthesis aan 
de Universiteit Utrecht onderzocht zij 
knelpunten die scholen ervaren bij het 
realiseren van meer ouderbetrokken-
heid. Uit haar onderzoek blijkt dat een 
open cultuur van de school essentieel 
is. ‘Scholen die educatief partnerschap 
op de kaart willen zetten, moeten open 
staan voor de inbreng van ouders, hen 
vanuit verschillende invalshoeken bij 
de school betrekken en duidelijk en 
open met ouders communiceren. Het is 
ook van groot belang dat de directeur de 
visie van de school met goed leiderschap 
ondersteunt’, aldus Baalhuis.

Stevige basis
Dat educatief partnerschap positieve 
invloed heeft op het onderwijs, blijkt 
volgens Baalhuis uit verschillende in-
ternationale onderzoeken. ‘De cogni-
tieve ontwikkeling van kinderen is echt 
beter als hun ouders bij het onderwijs 
betrokken zijn, bijvoorbeeld door thuis 
aandacht te hebben voor rekenen en 

Aanbod 
educatief 
partnerschap
VOS/ABB vindt educatief 
partnerschap van groot 
belang voor het openbaar 
en algemeen toegankelijk 
onderwijs, dat immers van en 
voor de hele samenleving is. 
Het aanbod van VOS/ABB 
op dit terrein varieert 
van het organiseren van 
bijeenkomsten en het 
aandragen van ideeën tot 
intensieve begeleiding om 
tot een vorm van educatief 
partnerschap te komen die bij 
de visie van de school past.
Na de zomervakantie brengt 
VOS/ABB een katern uit over 
educatief partnerschap. 
Deze publicatie zal worden 
verstuurd aan alle leden in 
het primair en voortgezet 
onderwijs. < Informatie:  
Simone Baalhuis, 06 11724058, 
sbaalhuis@vosabb.nl.  
De masterthesis van Baalhuis 
staat op www.vosabb.nl. 
(>Publicaties). 



De openbare Sterrenschool in Zevenaar begon vorig jaar 
met vijf leerlingen. Inmiddels zijn het er meer dan 70. het 
geheim? Educatief partnerschap.

ouders zijn  
visite kaartje  
van de school

‘We groeien’, zegt direc-
teur lidwien Kok, ‘en 
daar ben ik best trots 
op, want we zitten in 

een krimpregio’. De openbare Sterren-
school is onderdeel van de brede school 
Groot Holthuizen, waarin ook de rooms-
katholieke daltonbasisschool De Bem en 
kinderopvangorganisatie De Kangoeroe 
zitten. Het nieuwe gebouw staat midden 
in een wijk in aanbouw, bij de met ge-
luidsschermen omhulde Betuwelijn. Dat 
de school in een nieuwbouwwijk staat 
met veel jonge gezinnen, verklaart de 
groei voor een deel. De leerlingen komen 
niet alleen uit de wijk zelf, maar ook uit 
andere delen van Zevenaar en uit dorpen 
in de omgeving, zoals Didam, Babberich 
en Pannerden. ‘Een van de sterren uit ons 
concept is de natuurlijke verbinding van 
de school met de buurt. Daar hebben wij 
de regio aan toegevoegd’, aldus Kok.

Samen verantwoordelijk
De Sterrenschool heeft flexibele school-
tijden, waardoor ouders gemakkelijker 
werk en zorg kunnen combineren. Maar 
dat is niet het enige waarmee de school 
zich onderscheidt, vertelt Kok. Het gaat 
volgens haar vooral om de visie op ou-
derbetrokkenheid. ‘Wij nemen ouders 
serieus, en dat gebeurt helaas niet overal 
in het onderwijs. Ik hoor van ouders die 
de overstap naar ons hebben gemaakt, 
dat ze op hun vorige school op het matje 
werden geroepen als dingen niet goed 
gingen. Zo wil ik niet werken. Nadat 
een leerling is aangemeld, volgt een uit-
gebreid gesprek. We willen van ouders 

horen wie hun kind is, hoe het zich ont-
wikkelt en waar volgens hen de onder-
wijsbehoeften liggen. Waar zijn ze trots 
op? Waar maken ze zich zorgen over? 
Wat vindt hun kind leuk en hoe maakt 
het contact met andere kinderen? Ouders 
kennen het kind het beste. Ik leg uit dat 
we sámen verantwoordelijk zijn voor 
het onderwijs en het welzijn van hun 
kind. Dan merk ik dat er iets met ouders 
gebeurt. Er ontstaat een brug, waarover 
we samen heen en weer kunnen lopen.’ 

Nauwelijks brandjes
De leerlingen van de Sterrenschool Zeve-
naar hebben in respectievelijk de onder-, 
midden- en bovenbouw een eigen mentor. 
Die houdt hun ontwikkeling bij in het dos-
sier over de ‘leerreis’. Daarin worden alle 
ontwikkelingsgebieden beschreven, van 
rekenen en taal tot en met de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling, werkhouding en 
het oplossen van conflicten. Ook daarover 
worden uitgebreide gesprekken met de 
ouders gevoerd. Vanaf groep 5 zit de leer-
ling daar zelf bij. Uitgangspunt is de vraag 
of het beeld dat de school van de leerling 
schetst, herkenbaar is. ‘Daar komt ongelo-
felijk veel informatie uit. Dat hoor ik ook 
terug van mijn teamleden. Het kost veel 
tijd, maar die krijgen we dubbel en dwars 
terug. Op andere scholen gaat ook veel tijd 
in gesprekken met ouders zitten, maar dan 
vooral om brandjes te blussen. Dat hebben 
we hier nauwelijks. En vergeet niet dat 
ouders en leerlingen het visitekaartje van 
de school zijn!’  < Meer informatie over  
de werkwijze van de school staat op  
www.sterrenschoolzevenaar.nl. 

EDuCATIEf pARTNERSChAp 

Achtbaan 
Amersfoort
In het eerste nummer van 
de huidige jaargang van 
magazine School! staat 
een artikel over educatief 
partnerschap op openbare 
daltonbasisschool De Achtbaan 
in Amersfoort. Het artikel over 
De Achtbaan maakt deel uit 
het VOS/ABB-project TOP-
scholen met de E-factor. TOP 
staat voor Talentvol Openbaar 
Praktijkvoorbeeld, de E voor 
Excellent. Zie ook het TOP-
schoolartikel op de pagina’s 
14 en 15 van dit nummer van 
School!, dat over de openbare 
Wassenberghskoalle in het 
Friese lekkum gaat.
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TEKST EN BEELD: SANNE vAN DER MOST

Openbaar onderwijs 
wordt steeds populairder, 

zo ondervinden ze bij 
schoolbestuur Acis in de 

hoeksche Waard aan den 
lijve. Zelfs onder ouders met 
een geloofsovertuiging. ‘Wij 
zorgen gewoon voor goede 
scholen’, zegt directeur Luc 

van heeren. ‘Dan komen 
die kinderen vanzelf wel.’ 
Zijn missie? Elk kind in de 

hoeksche Waard een goede 
basis bieden. 

Marktaandeel Acis 
scholen blijft groeien

Drukbezochte scholingsdag overblijfmedewerkers
Het openbare schoolbestuur Acis heeft samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs een scholingsdag voor alle overblijf-
medewerkers en -coördinatoren in Puttershoek georganiseerd. Aan de scholingsdag namen ruim 90 overblijfmedewerkers en  
-coördinatoren van Acis deel. 

Tijdens de verschillende workshops deden de overblijfmedewerkers van de scholen van Acis veel kennis en praktijkgerichte infor-
matie op, waarmee zij met nog meer zelfvertrouwen en kennis aan de slag kunnen. De overblijfmedewerkers in Puttershoek werden 
in verschillende groepen geschoold op diverse terreinen, waaronder leiderschap, EHBO en communicatie. Behalve deelname aan 
verschillende workshops, konden zij ook nuttige ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. Na afloop ontvingen alle deelnemers 
een erkend certificaat.

‘Goed voor elkaar’. Zo luidt het 
motto van basisschool De 
Klinker in Oud-Beijerland. 
‘Daarmee zeggen we dat 

ons onderwijs goed geregeld is én dat 
wij goed voor elkaar zorgen’, legt direc-
teur Mariètta Vermaas uit. ‘We zijn een 
EarlyBird school, we geven Engels vanaf 
groep 1 én extra computervaardigheden. 
En dat allemaal binnen een heel positief 
klimaat. Wij benadrukken wat kinderen 
wél goed doen en dat belonen we. Voor de 
kinderen onderling bieden we gedragsal-
ternatieven. Hoe los je een ruzie samen 
op? En hoe zorg je dat het de volgende 
keer niet uit de hand loopt?’ Ook het on-
derwijsmodel van De Klinker is anders 
dan anders. ‘Bij ons kun je ook gedurende 
het jaar zelf over naar een nieuwe klas’, 
legt Vermaas uit. ‘Kinderen die wat snel-
ler zijn, hoeven zich dus niet te vervelen 
met saaie oefeningen, maar kunnen al 
eerder over.’ 

Vermaas: ‘We zijn een echte groeischool. 
In april 2007 zijn we gestart met 38 leer-
lingen in twee groepen. Inmiddels zit-
ten er zo’n 420 kinderen, verdeeld over 
18 groepen. Bijzonder om te zien is dat 
veel kinderen die nu bij ons op school 

zitten, voorheen naar de protestants-
christelijke basisschool gingen. Dat was 
dan ook de enige school in de buurt. Wij 
richtten ons in eerste instantie vooral 
op de nieuwe kleuters die binnenkwa-
men. Maar tot onze grote verbazing 
stroomden er ook veel kinderen van die 
andere scholen bij ons binnen. Ouders 
kiezen blijkbaar allereerst voor goed 
onderwijs. Die geloofsopvoeding doen 
ze thuis wel.’

Elk kind welkom in de  
Hoeksche Waard
‘Het geeft toch maar weer aan dat het 
openbaar onderwijs hier echt gemist 
werd’, zegt Acis-directeur luc Van Hee-
ren trots. ‘En dat het motto waarmee we 
in 2004 zijn opgericht, ‘Acis, voor elk kind 
de beste basis’, zeker opgeld doet. Elk kind 
is welkom. Dat benadrukt het openbare 
karakter. Maar daarnaast betekent het 
ook dat kinderen die extra ondersteu-
ning nodig hebben welkom zijn en dat 
we naar een zo hoog mogelijk marktaan-
deel streven. Er zijn nu 22 basisscholen, 
één school voor speciaal basisonderwijs 
en twee scholen voor voortgezet onder-
wijs bij Acis aangesloten. In totaal 5000 
kinderen.’ 
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‘Je moet de lat natuurlijk hoog leggen’, 
zegt Van Heeren. ‘Als wij heel goede scho-
len opzetten, dan komen die kinderen 
vanzelf wel.’ Een mooi streven dat zich 
tot nu toe aardig vertaalt in de cijfers. 
Van alle kinderen in de Hoeksche Waard 
gaat 44 procent naar een openbare Acis 
school en 39 procent naar bijzonder on-
derwijs. ‘Toen wij begonnen in 2004 was 
dat precies andersom’, vertelt Pierre den 
Hartog die vorm geeft aan het onder-
wijsbeleid bij Acis. ‘En het marktaandeel 
blijft groeien.’ Volgens Den Hartog is dat 
vooral te danken aan de leerkrachten. ‘Er 
is natuurlijk niets leukers dan die dingen 
doen waar je hart ligt. Vanuit Acis geven 
wij onze directeuren dus alle vrijheid. 
Maar we hameren wel op kwaliteit. En 
dan met name op de professionaliteit 
van de leerkracht. Differentiatie binnen 
de groep is bij ons erg belangrijk. Al onze 
leerkrachten zijn in staat binnen een 
groep op drie niveaus les te geven. Maar 
ze weten ook hoe ze moeten omgaan met 
hoogbegaafdheid.’ Aardig wat inspan-
ningen dus die zich zelf gelukkig dubbel 
en dwars terugbetalen. Zo’n 67 procent 
scoort boven het landelijk cito gemiddel-
de. ‘Dat betekent toch kwaliteit’, zegt Den 

Hartog. ‘Wat je ook van cito mag vinden, 
zoiets krijg je niet zomaar.’ 

Imago boost
Voor Gert Heijmans, directeur van obs 
Het Driespan in Puttershoek, kwam de 
overstap naar Acis precies op het juiste 
moment. In 1976, vers van de Pedagogi-
sche Academie, ging hij er als leerkracht 
aan de slag. Jarenlang heeft hij het pri-
ma naar zijn zin gehad. Omdat hij helaas 
niet kon doorgroeien, is Heijmans elders 
directeur geworden. Om vervolgens in 
2000 weer terug te keren op Het Drie-
span als directeur. Wat hij toen aantrof 
was tragisch. ‘Waar waren al die blije 
gezichtjes en waar was die goede sfeer 
van vroeger? Het pedagogisch klimaat 
was slecht. Het was echt een totaal an-
dere school geworden. Met veel minder 
leerlingen dan vroeger. Allemaal trok-
ken ze weg naar andere scholen in de 
buurt. Tijd voor verandering dus.’ Geen 
enkel kind mag deze school meer uit on-
vrede verlaten, zo werd het streven van 
Heijmans. ‘Dus wij gingen het gebouw 
aanpassen, extra speeltoestellen neer-
zetten, maar er gebeurde niet zo veel. 
We hadden een imagoprobleem. En dat 

los je niet zo maar even op. De bijzondere 
school had 60 procent marktaandeel en 
wij maar 40.’ En toen kwam Acis op het 
toneel. ‘Zij hebben enorm goed met ons 
meegedacht hoe we verder moesten’, 
vervolgt Heijmans. ‘Over onze groei, 
over het gebouw maar ook over het pe-
dagogisch klimaat. Hun advies: laat zien 
wie je bent. Benadruk je kracht.’ Maar er 
gebeurde meer. Pal naast de school werd 
een heel nieuwe wijk gebouwd én tege-
lijkertijd kwam er een aantal nieuwe 
jonge leerkrachten bij met de goede drive 
en de juiste motivatie. Heijmans: ‘Bijna 
alle kinderen van de nieuwe wijk kozen 
voor onze school. Dat zorgde natuurlijk 
in één klap voor een geweldige imago 
boost. De school stond weer op de kaart. 
Ook wij werken inmiddels met drie ni-
veaus binnen de groepen. Maar bovenal 
zijn we gewoon een goede school in dit 
dorp, waar kinderen met plezier naar toe 
gaan. Heel simpel eigenlijk, maar het 
werkt wel. Voorheen telde Het Driespan 
186 leerlingen. Inmiddels zitten er ruim 
300 leerlingen tegenover 242 op het bij-
zonder onderwijs. Een forse stijging dus 
terwijl de samenstelling van het dorp 
niet wezenlijk is veranderd.’ <



 ANDERE TIjDEN
TEKST: LuCy BEKER
BEELD: hES vAN huIZEN E.A.

Tijd is rijp voor 
andere schooltijden

Met een slotcongres op 23 mei rondt het project Andere Tijden in onderwijs en opvang 
na vier jaar zijn werkzaamheden af. het effect ervan is groot geweest. De laatste jaren 
stappen steeds meer scholen over op andere schooltijden. Bovendien groeit het besef 
dat een ander dagarrangement voor kinderen veel toegevoegde waarde biedt. ‘Deze 

vernieuwing zet door, de tijd is er rijp voor’. 

er vanaf het begin bij zijn betrokken. 
In de initiatiefgroep zaten VOS/ABB, de 
Brancheorganisatie Kinderopvang, de 
PO-Raad, de Belangenvereniging van 
Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en 
natuurlijk het Kinderopvangfonds zelf. 
Daarnaast functioneerde er een brede 
adviesraad, waarin onder anderen de 
vakbonden deelnamen.

Dagarrangementen 
‘Het doel was om te komen tot echte 
dagarrangementen voor onderwijs en 
opvang’, blikt Van Rozendaal terug met 
projectleider Anki Duin. ‘We beseften 
meteen dat we daarvoor moesten begin-

nen bij het primair onderwijs. De motie 
Van Aartsen-Bos in 2007 had de verant-
woording immers bij de scholen gelegd.’
Als gevolg van die motie moesten scho-
len buitenschoolse opvang regelen voor 
ouders, die er steeds meer gebruik van 
maakten. De scholen maakten hiervoor 
afspraken met kinderopvangorganisa-
ties. Maar voor kinderen ontstond er wel 
een sterk versnipperd dagprogramma. 
Dat werd de aanleiding voor het project 
Andere Tijden. De initiatiefgroep koos 
voor een praktische uitgangspunt. Invoe-
ring van andere schooltijden, zoals een 
vijf-gelijke-dagenmodel, zou de druk op 
de kinderopvang kunnen verminderen, 
de problemen met het overblijven oplos-
sen en de versnippering van de school-
dag beperken. 
Projectleider Anki Duin besefte dat dit 
een ingrijpende vernieuwing in het on-
derwijs vergt. Want ook al is de wereld 
veranderd, de traditionele schooltijden 
zijn al meer dan 100 jaar een gegeven. 
Toch is er nu, vier jaar later, overal in het 
land beweging te zien. De boodschap dat 
het anders kan, is overgekomen.

Schot in de roos
‘Ik had niet kunnen bevroeden dat ons 
project zo’n impact zou hebben’, zegt Van 
Rozendaal. ‘Maar terugkijkend consta-
teer ik: onze timing was een schot in de 
roos. Vanaf het begin zijn we overvallen 
door heel veel vragen om ondersteuning 

De initiatiefnemers van het pro-
ject Andere Tijden sluiten met 
een gerust hart af. Er is een 
reeks producten afgeleverd 

waarmee het onderwijsveld zelfstandig 
verder kan werken aan andere schooltij-
den. ‘Het zaadje is geplant en heeft wor-
tel geschoten. Het duurt nog even voor 
het een boom is, maar de groei zit erin’, 
aldus Gijs van Rozendaal. 
Van Rozendaal is voorzitter van Het Kin-
deropvangfonds, dat het project Andere 
Tijden heeft geïnitieerd en gefinancierd. 
‘Door die financiering was dit echt een 
onafhankelijk project’, zegt hij. Een an-
dere succesfactor was dat alle partijen 
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Werken aan kindcentra
Het project Andere Tijden sluit af met een serie producten over kindcentra. Onderdeel 
daarvan is het magazine ‘Wij werken aan kindcentra’, met zes portretten van pioniers. 
Duo’s die vanuit een gezamenlijke visie en persoonlijke chemie alvast zijn begonnen 
om hun ideaal van een integraal kindcentrum waar te maken. Het magazine is gratis 
bijgesloten bij dit nummer van School!
Een ander product in deze serie is de uitgave ‘Opgroeien doe je maar één keer’, 
een pedagogisch ontwerp voor een kindcentrum, geschreven door Jeannette 
Doornenbal, lector jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Verder is er 
opnieuw een film gemaakt, nu over kindcentra, en een nieuw Praktisch Advies 
over personeelsbeleid in het kindcentrum. De leergang voor managementduo’s uit 
onderwijs en opvang gaat door en heeft in het najaar nog plaats. Op 23 mei worden 
alle producten gepresenteerd op het slotcongres in Nieuwegein. < Meer informatie op  
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. 
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Tijd is rijp voor 
andere schooltijden

vanuit het veld. Scholen waren toe aan 
andere tijden, ook in overdrachtelijke zin, 
dus ook inhoudelijk. Ze realiseren zich 
steeds meer dat onderwijs en opvang sa-
men voor een versterkt aanbod kunnen 
zorgen, waar kinderen van profiteren.’
In het begin heeft het project Andere Tij-
den vooral geïnvesteerd in het op gang 
brengen van pilots en kennisdeling 
daaruit. De masterclasses zaten steeds 
vol.  Het project produceerde een argu-
mentenkaart en een videofilm, die het 
verschil tussen traditionele scholen en 
scholen met nieuwe tijden liet zien. 
Na twee jaar besloot het Kinderopvang-
fonds om het project met nog eens twee 
jaar te verlengen. In die periode werd 
verbinding gelegd met lokale overheden 
en achterstandenbeleid. Zo ontstond, in 
samenwerking met de Vereniging Neder-
landse Gemeenten, de groep Wethouders 
voor Kindcentra, waarin inmiddels 30 
middelgrote gemeenten participeren. 

Het kindcentrum
Het beeld werd steeds duidelijker dat 
een intensieve samenwerking tussen 
onderwijs en opvang kan leiden tot een 
integrale kindvoorziening: een centrum 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, dat zo-
wel onderwijs als opvang aanbiedt, maar 
dan wel vanuit één visie, zodat één door-
lopende leerlijn ontstaan. ‘Omdat kinde-
ren niet alleen leren in de klas, maar ook 
daarbuiten’, zegt Duin. 

toch heeft het kindcentrum volgens hen 
de toekomst. 
‘Omdat het daar niet alleen om opvang 
gaat’, zegt Van Rozendaal. ‘Het kind-
centrum kent vooral een pedagogische 
opdracht; het is een aanvulling op het 
onderwijs. De vraag naar opvang zal 
altijd verband houden met de arbeids-
markt. Als die over een paar jaar weer 
groeit, is er weer vraag naar een goede 
en laagdrempelige opvang, en dat biedt 
het kindcentrum dan ook.’

Oppassen voor verschoolsing
De komende jaren zal de ontwikkeling 
naar kindcentra doorzetten, daar zijn 
Duin en Van Rozendaal van overtuigd. 
‘De politiek heeft het al over het recht 
van elk kind vanaf 2,5 jaar op een plek 
in een pedagogische voorziening’, zegt 
Van Rozendaal. ‘Ook beginnen sommige 
scholen met een nulde groep. Maar we 
moeten oppassen voor een verschoolsing 
van het jonge kind. Een kindcentrum 
heeft hier een goed antwoord op.’
Van Rozendaal: ‘Het project Andere Tij-
den heeft de verschillende initiatieven 
kunnen verbinden en een duidelijke ver-
snelling op gang gebracht. Uit de moni-
tor van 2011 blijkt dat 25 procent van de 
scholen inmiddels bezig is met andere 
tijden. Nog eens 55 procent overweegt 
het. Daarmee is dit een succesvol ver-
nieuwingsproject geweest. <

‘Kindcentrum 
biedt niet  

alleen opvang, 
maar ook  

opvoeding’

‘Het is meer dan een verzamelgebouw. 
In een kindcentrum werken onderwijs 
en opvang, en soms ook andere jeugd-
zorginstellingen, intensief met elkaar 
samen. Er staat dan maar één team van 
opvoeders rond een kind. Daarmee maak 
je echt een einde aan de versnippering’, 
aldus Van Rozendaal. De eerste openbare 

kindcentra draaien inmiddels al: bijvoor-
beeld de Sterrenschool Apeldoorn en la-
terna Magica in IJburg.
Duin en Van Rozendaal zijn niet bang 
dat de ingezette vernieuwing wordt in-
gehaald door de tijd. Ook al heeft de kin-
deropvang na jaren van sterke groei nu 
– door de economische crisis – te maken 
met een terugloop van de aanmeldingen, 
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0800-5010 
openbaar 
onderwijs
Ouders en MR-leden in het 
openbaar onderwijs kunnen voor 
informatie en advies gratis terecht 
bij de Vereniging Openbaar 
Onderwijs. De telefonische infolijn 
0800-5010 is iedere schooldag 
geopend, tussen tien en drie 
uur. Bel 0800-5010, kies 1 voor 
onderwijs en 4 voor openbaar, of 
stel uw vraag op www.voo.nl/5010.

Telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Personeelsgeleding niet compleet
Als MR met onderbezetting lopen we tegen het probleem aan dat de 
directeur alleen met een voltallige MR zaken wil doen. Maar het lukt 
niet om het personeel te motiveren zitting te nemen, wat adviseert u 
in deze situatie?
Een goed functionerende medezeg-
genschap is van belang voor ieder-
een die bij de school is betrokken. Als 
u heeft geprobeerd om personeelsle-
den te motiveren om zitting te nemen 
in de MR en het is niet gelukt, dan is 
het bevoegd gezag aan zet. Iedere ge-
leding is in eerste instantie zelf ver-
antwoordelijk voor het vervullen van 
vacatures in de MR. Het personeel ver-

liest haar invloed op het schoolbeleid 
als de geleding niet op volle sterkte is. 
In tweede instantie is het bevoegd ge-
zag aan te spreken op het functione-
ren van de medezeggenschapsraad. Of 
de personeelsgeleding op volle sterkte 
is of niet, mag voor de directeur geen 
belemmering zijn, de WMS dient te 
worden gevolgd inzake totstandko-
ming van beleid.  <

Postcodebeleid 
Mag een kind toelating worden geweigerd op basis van het niet 
wonen binnen een bepaald postcodegebied?
Het antwoord op uw vraag is afhan-
kelijk van waarom dit zogenaamde 
postcodebeleid is vastgesteld. Het 
kan zijn dat dit beleid is vastgesteld 
in samenspraak met andere scholen 
binnen een bepaalde regio en tot doel 
heeft om een evenredige spreiding 
van leerlingen over de scholen te be-
werkstelligen. U kunt dan schriftelijk 
bij de school waar u uw kind wilt aan-

melden, aangeven dat u hiertegen be-
zwaar heeft. De school mag dit beleid 
dan niet hanteren voor uw kind. Als 
dit beleid een onderdeel is van het toe-
latingsbeleid dat de school hanteert in 
verband met plaatsruimtegebrek, dan 
staat de school in haar recht om uw 
kind af te wijzen op basis van post-
code en woonplaats. <

Hoogbegaafdheid
In hoeverre is een basisschool verplicht andere lesstof aan te bieden 
aan hoogbegaafde leerlingen? Welke plichten heeft een school hierin?

Een school is hiertoe niet verplicht. 
De wettelijke plicht van de school 
is dat het onderwijs aansluit bij de 
ontwikkeling van de leerling. Dit is 
echter een inspanningsverplichting 
en geen resultaatsverplichting. Wat 
u dus wel mag verwachten van de 
school is dat er een inspanning wordt 
gedaan om aan te sluiten bij de ont-
wikkeling van een hoogbegaafde 

leerling. Dit kan op verschillende 
manieren. Het aanbieden van andere 
lesstof is daar een van, maar ook de 
manier van instructie en verwer-
king kan daar deel van uitmaken. De 
school bepaalt in samenspraak met 
de medezeggenschapsraad welke in-
zet wordt gedaan voor de specifi eke 
aanpak van hoogbegaafde leerlin-
gen. <
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Tijdelijke uren
Een werknemer met een vast contract heeft een tijdelijke uitbreiding 
die langer dan 36 maanden heeft geduurd. Moeten de extra uren nu 
worden meegerekend bij de aanstelling voor onbepaalde tijd?

Als in een periode van 36 maanden 
aanstellingen voor bepaalde tijd el-
kaar met tussenpozen van niet meer 
dan drie maanden hebben opgevolgd, 
dan geldt dat de laatste aanstelling 
voor onbepaalde tijd is. Dat staat zo-
wel in de cAO PO als in de cAO VO. De 
36 maandenregel is echter niet van 
toepassing op werknemers die een 
vaste aanstelling hebben met een tij-
delijke uitbreiding. Er zijn diverse uit-
spraken van rechters en commissies 
van beroep die dat bepalen. 

Het algemene arbeidsrecht gaat ervan 
uit dat een tijdelijke uitbreiding geen 
afzonderlijk dienstverband is naast 
het bestaande dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Dit geldt als de werk-
zaamheden niet wezenlijk verschillen 

en hiervoor ook geen verschillende ar-
beidsvoorwaarden gelden. 

De commissies van beroep voor het 
protestants-christelijk en het alge-
meen bijzonder onderwijs bepalen 
bovendien dat uit de cAO PO volgt 
dat de 36 maandenregel niet van 
toepassing is op tijdelijke uitbreidin-
gen. Voor het openbaar onderwijs 
staat die bepaling in de cAO PO en 
cAO VO.

De 36 maandenregel is dus niet van 
toepassing op tijdelijke uitbreidin-
gen. Werknemers kunnen natuurlijk 
wel verzoeken om de extra uren in de 
vaste aanstelling over te nemen, maar 
de werkgever hoeft daar niet mee in 
te stemmen. <

Arbeidsongeschiktheid en ontslag
Is ontslag toegestaan als een werknemer door het UWV voor minder 
dan 35 procent arbeidsongeschikt is verklaard?

De uitslag van de keuring volgens 
de Wet werk en inkomen naar ar-
beidsvermogen (WIA) kan zijn dat de 
werknemer weliswaar ongeschikt is 
voor de eigen functie, maar minder 
dan 35 procent arbeidsongeschikt is. 
Dit betekent dat hij of zij volgens het 
UWV nog ten minste 65 procent van 
het oude loon kan verdienen. Voor 
deze situatie bepalen de cAO PO en 
de Ziekte- en arbeidsongeschikt-
heidsregeling voortgezet onderwijs 
(ZAVO) dat de werknemer niet we-
gens arbeidsongeschiktheid mag 
worden ontslagen. Dit mag overigens 
wel als er sprake is van een zwaar-
wegend dienstbelang, bijvoorbeeld 
als de instelling in ernstige financi-
ele problemen verkeert. 

Ontslag is dus in principe niet moge-
lijk, maar in plaats daarvan mogen 
wel de functie en beloning worden 
gewijzigd. Hierover moeten het be-
voegd gezag en de werknemer afspra-
ken maken. Komen ze er niet uit, dan 
moet de werkgever schriftelijk laten 
weten welke wijzigingen die door-
voert. De werknemer kan daartegen 
in bezwaar gaan. 
Als er een lagere beloning is afgespro-
ken, dan compenseert de werkgever 
deze verlaging voor een periode van 
vijf jaar voor 65 procent in de vorm 
van een toelage. Dit gebeurt op basis 
van het volledige loon, dus niet op de 
verlaagde bezoldiging van 70 procent 
waarop de werknemer in het tweede 
ziektejaar recht heeft. <

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

Telefoon 0348-405250 
helpdesk@vosabb.nl
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Waterschild Muiderslot 
Paviljoen in de vorm van  
een middeleeuws schild

Turing Museumpleinbus

Het Muiderslot is een van de oudste wa-
terburchten van Holland, een echt kasteel 
met een slotgracht. In latere tijden werd 
het slot een vesting met bijbehorende ves-
tingwerken en vormde het een onderdeel 
en sluitstuk van vier waterdefensie linies. 
Om dit deel van de geschiedenis van het 
slot te laten zien, is het Waterschild ge-
bouwd. Het grotendeels verzonken pa-
viljoen ligt achter het kasteel, naast de 
pruimenboomgaard. Het dak ziet er uit als 
een schild dat gedeeltelijk is opgetild, een 
verwijzing naar Floris V. Je loopt de trap af 
en komt in een ruimte waar je op tijdlij-
nen aan de wand aan de ene kant water 
als ‘vriend’ en aan de andere kant water 
als ‘vijand’ van het Muiderslot kunt zien.

P.C. Hooft
Op het dak van het Paviljoen is een tak 
pruimenbloesem zichtbaar, waarmee 

Met groep 6, 7 of 8 naar het bekendste 
plein van Nederland? Met de Turing 
Museumpleinbus reist u gratis en ge-
makkelijk naar het Rijksmuseum, Van 
Gogh Museum en Stedelijk Museum 
Amsterdam. Neem uw leerlingen mee op 
ontdekkingsreis naar de hoogtepunten 
uit de Nederlandse kunstgeschiedenis, 

Op 19 april heeft Zijne Hoogheid Prins 
Floris van Oranje-Nassau, van Vollen-
hoven samen met de heer J. Remkes, 
Commissaris van de Koningin van de 
provincie Noord-Holland, de offici-
ele opening verricht van het nieuwe 
Waterschild Paviljoen in de pruimen-
boomgaard van Rijksmuseum Mui-
derslot. Langs tijdlijnen krijgen bezoe-
kers de geschiedenis van de waterlinie 
te zien. Een leuke, nieuwe locatie voor 
een interessante schoolexcursie.

een symbolische link wordt gelegd naar 
P.c. Hooft. De beroemde schrijver, dich-
ter verbleef in de zomermaanden op 
het kasteel om de warmte en stank van 
Amsterdam te ontvluchten. Brieven aan 
zijn vrienden ondertekende hij met ‘ tot 
in de pruimentijd’, een verwijzing naar 
de pruimenboomgaard waar het Water-
schild in verzonken ligt.

Muiderslot en water
‘Nederland heeft een rijke historie met 
water, dat vaak als vijand, maar net iets 
vaker als onze vriend beschouwd mag 
worden’, aldus Bert Boer, directeur van 
het Muiderslot.

‘Het Muiderslot symboliseert deze rela-
tie. Door de eeuwen heen werd het een 
vesting met vestingwerken, ook weer 
omringd door water, en onderdeel van 
vier waterdefensie linies. Wij willen 
bezoekers de band van het kasteel met 
water laten beleven’. De bezoeker die af-
daalt in het Waterschild paviljoen krijgt 
een animatie te zien die in zeven minu-
ten negen eeuwen geschiedenis weer-
geeft. Daarna staat de bezoeker voor de 
keuze: stapt hij achter het watergordijn, 
of niet…. < Het Muiderslot is gedurende 
het zomerseizoen, tot 1 november, da-
gelijks geopend, www.muiderslot.nl, 
www.muiderslot.nl/waterschild.

Opening Waterschild Paviljoen.

vanaf de 17e eeuw tot nu! Elk museum 
biedt een uitdagend en leerzaam pro-
gramma voor groep 6, 7 en 8. 
ligt uw school binnen een straal van 
60 kilometer vanaf de ring van Am-
sterdam (A10)? Dan reizen u en uw 
leerlingen gratis en veilig van deur 
tot deur. Kosten voor het programma 

van 1,5 uur in het museum bedragen 
75 euro per 15 leerlingen. < U kunt de 
Turing Museumpleinbus reserveren 
via de website: www.museumplein-
bus.nl. Op de website vindt u lesma-
teriaal voor een voorbereidende- en 
afsluitende les op school, inclusief een 
introductiefilm.
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Welke regels gelden er voor 
een school als zij een 
AMK-melding doet? Deze 
vraag zal worden beant-

woord naar aanleiding van een advies 
dat de landelijke Klachtencommissie vo-
rig jaar heeft gegeven. In dit advies stond 
de vraag centraal of de school onprofes-
sioneel en onzorgvuldig had gehandeld 
door een AMK-melding te doen nadat er 
zorg was ontstaan over de thuissituatie 
van een leerling. 

De feiten
Vanaf de kerstvakantie van schooljaar 
2009-2010 heeft een leerling aan verschil-
lende leerkrachten te kennen gegeven dat 
het niet zo goed met haar ging vanwege 
problemen thuis. Tot de zomervakantie 
hebben de leerkrachten een aantal ge-
sprekken met de leerling gevoerd. Na een 
eerder anoniem overleg met het AMK 
heeft de intern begeleider van de school, 
die inmiddels door de leerkrachten was 
geïnformeerd, vlak voor de zomervakan-
tie nader overleg gevoerd met het AMK.
Daaruit is op 9 juli 2010, de dag waarop 
de zomervakantie aanbrak, een melding 
ter zake van een vermoeden van kinder-
mishandeling bij het AMK voortgevloeid. 
School en AMK hebben afgesproken dat er 
gedurende de zomervakantie geen actie 
zou worden ondernomen. In de zomerva-
kantie heeft de leerling aan haar ouders 
verteld over de gesprekken op school. Op 
27 september 2010 zijn de ouders uitgeno-
digd om op school te komen praten over 
de leerling. Toen bleek dat bij dat gesprek 
ook een medewerker van het AMK aan-
wezig zou zijn, hebben de ouders het ge-

sprek afgezegd. Het AMK heeft na een 
kort onderzoek vastgesteld dat er geen 
reden was om maatregelen te treffen, an-
ders dan dat men na drie maanden zou 
informeren naar de stand van zaken. De 
ouders hebben in een en ander reden ge-
zien de leerling van school te halen en op 
een andere school te plaatsen. De school 
hanteert een protocol, waarin beschre-
ven wordt hoe gehandeld dient te worden 
bij een vermoeden van kindermishande-
ling. Het protocol bevat een stappenplan 
dat beschrijft hoe te handelen vanaf de 
fase van een vermoeden van mishande-
ling, via het voeren van intern overleg, 
het opstellen van een plan van aanpak 
en het beslissen externe hulp op gang te 
brengen tot het evalueren van de gehan-
teerde aanpak en het bieden van nazorg.

Het oordeel
Uit eerdere adviezen die de landelijke 
Klachtencommissie heeft gegeven in het 
kader van een AMK-melding die door een 
school is gedaan volgt dat een melding 
door de directeur van de school bij het 
AMK een eigen bevoegdheid van de di-
recteur van de school is, die dient te wor-
den uitgeoefend met inachtneming van 
de grenzen van redelijkheid. De directeur 
van de school moet een persoonlijke af-
weging maken en heeft de vrijheid om 
bij een vermoeden van een zorgelijke 
thuissituatie een melding te doen bij het 
AMK. Om deze reden toetst de landelijke 
Klachtencommissie een AMK-melding 
met de nodige terughoudendheid. Dit 
betekent dat de landelijke Klachtencom-
missie alleen negatief zal oordelen over 
een AMK-melding, indien dit naar het 

oordeel van de commissie onredelijk is. 
Voordat de school een AMK-melding doet 
kan zij eventueel eerst advies vragen 
aan het AMK over de zorgen die zij heeft. 
Voorts volgt uit adviezen van de lande-
lijke Klachtencommissie dat vanwege 
mogelijk verstrekkende gevolgen van 
een AMK-melding, behoudens bijzon-
dere omstandigheden, de ouders vooraf 
op de hoogte moeten worden gesteld van 
het feit dat er een melding zal worden ge-
daan en de aard van de melding. 

Ten aanzien van de desbetreffende klacht 
was de commissie van oordeel dat, hoe-
wel formeel in overeenstemming met 
het protocol was gehandeld, de school 
onzorgvuldig heeft gehandeld door de 
ouders niet te informeren over de met 
hun dochter gevoerde gesprekken en de 
aard daarvan. De school had in ieder ge-
val de ouders moeten informeren over de 
melding bij het AMK. Al was het alleen al 
omdat het gehanteerde protocol dat voor-
schrijft. De school is echter blijven steken 
in de beschreven beginfase van het pro-
tocol, namelijk het intern delen van de 
zorg en het bespreken van de informatie 
aangezien de zorg rondom de leerling tel-
kens weer leken af te nemen. Hierdoor is 
het protocol gaan conflicteren met het 
uitgangspunt dat de school ouders infor-
meert over de ontwikkelingen van hun 
kind. Toen de signalen aanhielden had de 
school hetzij een volgende fase van het 
protocol van toepassing moeten achten, 
hetzij los van het protocol klagers moeten 
informeren over de problemen van hun 
dochter. De klacht werd om deze reden 
gegrond verklaard door de commissie. <

Melding bij  
AMK door school
De afgelopen jaren zijn er door de Landelijke Klachtencommissie diverse klachten in behan-
deling genomen die waren ingediend door ouders van leerlingen nadat de school een AMK-
melding (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) had gedaan. 
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Mag ik even 
afrekenen?
‘Als jouw ouders de overblijf niet 
betalen, dan eet je maar lekker 
alleen!’

Deze maatregel van een directri-
ce van een openbare basisschool 
wekte nogal wat beroering. In de 
media vertelde zij dat het werkt 
om ouders onder druk te zetten, 
maar de reacties richtten meer 
schade aan dan die paar euro 
die de ouders nog moesten beta-
len. De Helpdesk van VOS/ABB 
reageerde door te stellen dat het 
pedagogisch-didactisch en juri-
disch niet te verantwoorden is 
om een leerling af te rekenen op 
een te late betaling van de ouders. 
Bovendien, zo meldden de media, 
hadden de ouders het geld al over-
gemaakt… <

Antireligieuze 
tegenwind
De Bond tegen het Vloeken wil 
meer voet aan de grond krijgen 
in het openbaar onderwijs. 

Om ook bij niet-christelijke scho-
len binnen te komen, heet het 
scholennetwerk van de bond 
voortaan Klasse Taal. Directeur 
Wilfried Verboom en persvoor-
lichter Hans Alderliesten zeggen 
dat de inhoud van de voorlichting 
niet verandert: ‘Ons doel is en blijft 
om vloeken, schelden en misbruik 
van Gods Naam terug te dringen.’ 
De nieuwe naam van het scholen-
netwerk moet een einde maken 
aan het suffe imago van de bond. 
Vooral openbare scholen zouden 
afwijzend staan tegenover voor-
lichtingslessen, omdat er een ‘an-
tireligieuze wind’ door Nederland 
zou waaien. De bond ervaart ook 
argwaan in christelijke kringen. <

Lezende leerlingen aan de pil
Het AVI-leessysteem is voor onderwijs net zo belangrijk als de anticonceptiepil voor de 
gezinsplanning. 

Dat zegt de 71-jarige Dolf van den Berg, de grond-
legger van het AVI-systeem, in een interview met 
het Brabants Dagblad. Hij stond veertig jaar ge-
leden aan de wieg van AVI (de letters staan voor 
Analyse Van Individualiseringsvormen). ‘Nooit 
had ik kunnen denken dat het AVI-lezen nu nog 

steeds gebruikt zou worden. Omdat innovaties 
als deze komen en gaan. Er is geen enkele ontdek-
king die het in het onderwijs zo lang heeft volge-
houden als het AVI-systeem’, aldus de Brabander. 
Hij heeft in maart een Koninklijke onderschei-
ding gekregen. <

Hopeloze gevallen welkom
Ook als leerlingen er hopeloos voor staan, mogen ze naar het eindexamen. 

Bij het landelijk Aktie Komitee Scholieren 
was geklaagd over scholen voor voortgezet 
onderwijs die leerlingen met slechte cijfers 
zouden willen verbieden om mee te doen 
met het centrale eindexamen, om zo de sla-
gingspercentages gunstig te beïnvloeden. 
De kwestie haalde het vragenuurtje in de 

Tweede Kamer, waar minister Marja van 
Bijsterveldt van OcW duidelijk maakte dat 
een reeks genadeloze onvoldoendes geen 
reden is om leerlingen te weigeren. Scholen 
mogen leerlingen ook geen contract laten 
ondertekenen, waarmee ze beloven zich van 
het centrale eindexamen terug te trekken. <

Langs Marja’s meetlat

Zijn burgerschap, culturele vorming en sociale vaardigheden te meten?

Scholen die van minister Marja van Bijsterveldt 
van OcW het predicaat ‘excellent’ willen en 
daarvoor aanvoeren dat ze veel doen aan bur-
gerschap, cultuur of sociale vaardigheden, moe-
ten langs haar meetlat, want alleen keiharde 
cijfers gelden. Met rekenen en taal lukt dat nog 
wel, maar hoeveel burgerschap of cultuur heeft 

iemand? En kun je een 10 krijgen voor sociale 
vaardigheden? Haar fascinatie voor meetbare 
prestaties blijkt ook uit het feit dat de minister 
denkt met meer aandacht voor rekenen en taal 
de segregatie in het onderwijs te kunnen oplos-
sen. Softe integratieprojecten zijn volgens haar 
zonde van het geld. <

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