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Ga voor goud!
De rol van de leraar is cruciaal voor het geven van goed onderwijs. 

Wilt u weten hoe u de kwaliteit van uw leraren kunt verbeteren? 

Kijk dan op www.cps.nl/goudenleraar.

Een 
cadeau 

van kind 
tot kind

Een 
cadeau 

van kind 
tot kind

Schoenmaatjesgezocht!

Meer informatie? Kijk op www.edukans.nl/schoenmaatjes of bel met Edukans (033) 460 60 10.

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

Samen delen
Actie Schoenmaatjes is dé bewustwordingsactie voor kinderen. 
Kinderen in Nederland zijn betrokken bij hun leeftijdsgenootjes 
ver weg en leren iets van zichzelf weg te geven. 

Educatief
Voor gebruik op school, in kerk, kinderclub, vereniging of thuis 
is aansprekend educatief materiaal beschikbaar, waaronder 
prentenboeken, projectkrant en fi lmmateriaal. Er is ook 
materiaal beschikbaar voor in de schoenendoos. Zoals een 
Engelstalige invulbrief ‘Hier leef ik’ waarin kinderen kunnen 
beschrijven hoe zij in Nederland leven.

Doe mee
Geef kinderen de kans iets concreets te doen voor 
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden en verras kinderen 
met een prachtig cadeau. Doe mee met Schoenmaatjes! 
Dat kan van september tot aan de kerstvakantie.
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REDACTIONEEL 
BEELD: MARTINE SpRANgERS 

Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker  
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.

Intenties 
Onderwijs is topprioriteit en de investeringen zijn dan ook niet van de lucht. De kwa-
liteit moet omhoog en daar heb je betere leraren voor nodig. De VVD investeert ‘door 
gelden binnen het onderwijsbudget te verschuiven.’ Je moet er maar opkomen. Vol-
gens het CDA, de partij die zo hartstochtelijk opkomt voor bijzondere scholen waar 
een meisje tot aan de rechter wordt gedwongen haar geliefde hoofddoekje aan de 
kapstok te hangen, zijn wij ‘ten diepste een wij-land’. Je zou kunnen zeggen: zolang 
je maar hetzelfde bent als ‘wij’. Dat er bijzondere scholen zijn die zich lenen voor zulk 
onfatsoenlijk gedrag, is al erg genoeg. Maar dat hun politieke hoeders het eerste artikel 
van de grondwet tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, 
seksuele gerichtheid of op welke andere grond dan ook, met droge ogen roemen als 
‘een grondrecht dat iedereen insluit’, doet de wenkbrauwen fronsen. Wat te denken 
van de leerkracht die door school is ontslagen omdat hij met iemand van hetzelfde 
geslacht samenwoont?

Naast de eensgezindheid over de noodzakelijke investeringen in het onderwijs, hou-
den partijen er hun eigen gedachten op na. We verzamelden in dit nummer van School! 
enkele in het oog springende voornemens uit de programma’s. Zo wil de PvdA een 
lief-en-leedfonds op school voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen 
betalen, bestrijdt GroenLinks segregatie met een vast aanmeldmoment voor de ba-
sisschool en schaft de SP zelfs de gehele HBO-raad, MBO Raad, VO-raad en PO-Raad 
af. Zorgen zijn er ook over de teruglopende leerlingenaantallen in het hele land die 
steeds meer scholen met sluiting bedreigen. Schoolbesturen zoeken naar slimme op-
lossingen en dan is samenwerking met een ander bestuur voor de hand liggend. In 
Groningen creëerden een openbare en protestants-christelijke bestuurder inmiddels 
drie samenwerkingsscholen; in Sebaldebure, Oostwold en Boerakker. Mét zorgvuldig 
behoud van de openbare en protestants-christelijke identiteit.

Het is vaak niet eenvoudig om die identiteit uit te leggen als iemand ernaar vraagt. Na-
tuurlijk, katholiek, maar verder? Ook het openbaar onderwijs heeft een eigen identiteit 
die tot uiting komt in de ontmoeting, de dialoog, het respect en de verdraagzaamheid 
voor elkaar. Dat is het waard om te benoemen én te behouden. Onze kinderen moeten 
leren omgaan met de mening en cultuur van een ander, want ook tolerantie is iets 
wat moet worden geleerd. Pas als een school open staat voor álle kinderen, ouders, 
leerkrachten en bestuurders, dan is het onderwijs écht van de samenleving. Goede 
intenties zijn slechts het begin. Wie ‘wij’ en ‘iedereen insluiten’ belangrijk noemt, 
moet recht van spreken hebben. <

School! is hét magazine voor het openbaar onderwijs.  
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Expertisecentrum Medezeggenschap
Medezeggenschapsraden kunnen te-
recht bij het nieuwe Expertisecentrum 
Medezeggenschap op www.voo.nl.
Het expertisecentrum is een initiatief 
van de VOO en start dit schooljaar 
met een online kenniscentrum op 
www.medezeggenschapsraden.nl.

Bij het expertisecentrum kunt u te-
recht voor deskundige hulp of advies 
bij ingewikkelde medezeggenschaps-
kwesties, zoals een fusie van besturen, 
krimpsituaties, het lezen van de begro-
ting of het verkleinen van de GMR. 
Beleidsadviseurs en trainers van de VOO 
helpen u tot een oplossing te komen en 
om gezamenlijke afspraken te maken 
voor de toekomst. < Vragen? Heeft u een 
vraag of kunt u hulp gebruiken, aarzel 
dan niet en neem contact op met ons 
expertisecentrum, via www.voo.nl, 
voo@voo.nl of 036 5331500.

Eerst kiezen, dan delen
VOS/ABB organiseert in het najaar verspreid over het land een nieuwe reeks 
trainingen over opbrengstgericht fi nancieel management. De trainingen maken 
deel uit van het door de PO-Raad geleide project ‘Eerst kiezen, dan delen’.

Tijdens de trainingen komen zinvolle 
verbeteringen aan bod om het finan-
cieel management van schoolbesturen 
te koppelen aan onderwijsdoelen, begro-
tingen en budgetten. Ook is er aandacht 
voor risicomanagement en de rappor-
tage over de effi ciency en effectiviteit 
van de organisatie. De trainingen van 

09.30 tot 16.30 uur worden in oktober 
en november op verschillende plaatsen 
in het land verzorgd.  Deelname aan de 
tweedaagse cursus kost 277,50 euro per 
persoon (btw-vrij, inclusief catering). Per 
organisatie kunnen zich maximaal twee 
mensen aanmelden. < Meer informatie 
staat op www.vosabb.nl (Bijeenkomsten)

Naar een effi ciëntere ouderraad
Voor ouderraden in het primair en voortgezet onderwijs organiseert de VOO dit schooljaar landelijke trainingsbijeenkom-
sten. Aan de bijeenkomsten kunnen individuele leden van uw ouderraad deelnemen. Het is ook mogelijk om op uw eigen 
school een bijeenkomst te organiseren.

In de praktijk blijkt dat veel leden van 
ouderraden graag meer duidelijkheid 
willen over de rol en taken en van hun 
ouderraad op school. Het gaat dan om 
de samenwerking met anderen in 

school, zoals de MR en het team. Tij-
dens de bijeenkomst krijgt u concrete 
antwoorden op al deze en andere actu-
ele vragen. Ook komen het beheer van 
de ouderbijdrage en de communicatie 

met de ouders aan de orde. < Meer in-
formatie? Kijk op www.voo.nl of neem 
contact op met ons secretariaat, via 
036 5331500 of scholing@voo.nl. 

Checklist voor 
samenwerkings-
verbanden 
Het primair onderwijs kan gebruikma-
ken van een geactualiseerde checklist 
met aandachtspunten voor de ontbin-
ding van de huidige samenwerkings-
verbanden. 

De checklist die door VOS/ABB onder 
verantwoordelijkheid van de PO-Raad 
is samengesteld, bevat drie onderde-
len. Klaas te Bos van VOS/ABB stelde 
het gedeelte over de bestuurlijke en ju-
ridische aandachtspunten samen. Zijn 
VOS/ABB-collega Silvia Schouten ver-
zorgde het onderdeel over personeel en 
organisatie. Oud-VOS/ABB’er Bé Keizer 
werd ingeschakeld voor het deel over de 
fi nanciële aandachtspunten.
Besturen en directies kunnen de check-
list gebruiken voor een goede verant-
woorde afwikkeling van de bestaande 
samenwerkingsverbanden in het pri-
mair onderwijs als gevolg van de toe-
komstige invoering van de Wet passend 
onderwijs.
De checklist kan op www.vosabb.nl gra-
tis worden gedownload uit de rechter-
kolom van het bericht ‘Actuele checklist 
ontbinding samenwerkingsverbanden’ 
van 23 augustus(dossier Passend onder-
wijs).
Besturen, scholen en samenwerkingsver-
banden die bij VOS/ABB zijn aangesloten 
kunnen bij de Helpdesk van VOS/ABB 
gratis advies vragen over het gebruik van 
de checklist: 0348-405250 van 08.30 tot 
12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl. <
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Verzelfstandiging dislocatie leidt tot aanpassing WMS
Aartikel 10 van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is uitgebreid met een bepaling over dislocaties. De VOO heeft een ad-
dendum uitgebracht, waarin de wijziging is vermeld. Door de wijziging moet ook het reglement van de MR worden aangepast. 

De wijziging houdt in dat een dislocatie 
van een school in het primair onderwijs 
voortaan onder voorwaarden kan wor-
den omgezet in een zelfstandige school. 
De MR krijgt instemmingsbevoegdheid 
bij het besluit om de dislocatie of neven-

vestiging te verzelfstandigen.In april 
werd bekend dat de wijziging van de 
Wet op het primair onderwijs (WPO) in 
verband met verzelfstandiging van dis-
locaties vervroegd in werking treedt. Dit 
betekent dat dislocaties per 1 augustus 

aanstaande kunnen worden verzelfstan-
digd. Daartoe moest ook de Wet mede-
zeggenschap op scholen (WMS) worden 
aangepast. < Voor meer informatie en het 
addendum kunt u terecht op www.voo.nl 
> Kenniscentrum MR

Congres 
mede zeggen schap 
in Ede
Op woensdag 21 november 2012 vindt 
het 6e Landelijke WMS-congres 
plaats in de Reehorst in Ede, onder 
de titel ‘Verder op weg met de WMS’. 
(G)MR-leden en bestuurders en 
schoolleiders in zowel primair als 
voortgezet onderwijs kunnen deel-
nemen.

Het congres biedt 36 verschillende 
workshops, verdeeld over drie ronden. 
Tijdens het congres verzorgen ook be-
leidsadviseurs van de VOO verschil-
lende workshops.

Passend onderwijs en 
verhouding MR/GMR
Beleidsadviseur Rein van Dijk gaat 
in op de medezeggenschap binnen 
het samenwerkingsverband bij Pas-
send Onderwijs. Ook verzorgt hij een 
workshop over het thema ‘Het oprich-
ten van een ondersteuningsplanraad 
(OPR)’. Een van de vragen die tijdens 
deze workshop aan de orde wordt ge-
steld is op welke manier een OPR kan 
worden opgericht.< Meer informatie? 
U kunt zich inschrijven via www.deel-
nameregistratie.nl.

In de rij voor seksuele diversiteit
Scholen willen graag aan de slag met voorlichting over seksuele diversiteit. Dat 
blijkt uit het grote aantal inschrijvingen voor een experiment. 

Maximaal 140 scholen mogen met steun 
van het ministerie van OCW op experi-
mentele basis twee jaar lang voorlichting 
geven over seksuele diversiteit. Er hebben 
zich 250 scholen voor de proef aangemeld. 
Doel van de lessen is het creëren van een 
veilig en tolerant schoolklimaat, ook voor 
lesbische, homoseksuele, biseksuele en 
transgenderjongeren en -personeelsle-
den. Het gaat om lessen in groep 7 en 8 

van het basisonderwijs en klas 1 en 2 in 
het voortgezet onderwijs. Het experiment 
staat in het teken van de aanstaande ver-
plichting voor scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs om voorlichting 
over seksuele diversiteit te geven. Deze 
verplichting sluit aan bij de algemene 
toegankelijkheid en algemene benoem-
baarheid, zoals vastgelegd in de kern-
waarden van het openbaar onderwijs. <

Jaarverslag VOS/ABB
Om kosten te besparen, presenteert VOS/ABB het jaarverslag over 2011 alleen di-
gitaal. Het verslag is printvriendelijk vormgegeven. 

In het jaarverslag staat dat VOS/ABB een ac-
tieve en gezonde vereniging is, die het jaar 
2011 met een positief resultaat heeft afge-
sloten. Er is vorig jaar veel aandacht besteed 
aan versterking van de identiteit van het 
openbaar onderwijs. VOS/ABB leverde sa-
men met de Vereniging Openbaar Onderwijs 
onder meer een belangrijke bijdrage aan de 
verdere ontwikkeling van het diploma Open-
baar Onderwijs. Daarnaast steunde VOS/ABB
scholen actief bij de concrete vormgeving 
van hun openbare identiteit. Ook was er 
veel aandacht voor levensbeschouwing, 
segregatie, passend onderwijs en krimp. De 
Helpdesk van VOS/ABB is in 2011 uitgebreid 
en versterkt om de leden goed van dienst te 
kunnen zijn. < Zie www.vosabb.nl (Publica-
ties > Jaarverslag)
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 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Nieuwe overblijfcursus  
TSO Compact
Overblijfmedewerkers kunnen zich nu al inschrijven voor 
de nieuwe overblijfcursus TSO Compact van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO). In deze nieuwe cursus, die 
vanaf komend schooljaar op centrale plaatsen in heel 
Nederland wordt aangeboden, staan het pedagogisch 
handelen van de overblijfmedewerkers en de relatie 
tussen hen en school centraal.

Duur 1 bijeenkomst op 
vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Kosten € 195,- per persoon,  
inclusief lunch en certificaat

Informatie en inschrijven
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen  
met het cursussecretariaat via 036 5331500 of met 
beleidsadviseur Rein van Dijk (r.vandijk@voo.nl.)  
Inschrijven kan direct online op www.voo.nl.

Overeenkomst ouder-
bijdrage niet meer verplicht
Vanaf dit schooljaar hoeven scholen geen overeenkomst 
voor de ouderbijdrage (die door het schoolbestuur wordt 
vastgesteld) meer af te sluiten met ouders. Dat geldt voor 
zowel het primair als het voortgezet onderwijs. De VOO be-
nadrukt dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is.

Een overeenkomst komt in het basisonderwijs nauwelijks 
voor, omdat daar zelden een bijdrage door het schoolbestuur 
(bevoegd gezag), maar vooral door de ouderraad wordt ge-
vraagd. Voor de bijdrage via de ouderraad was nooit een over-
eenkomst nodig. De ouderbijdrage, zowel vanuit het school-
bestuur als vanuit de ouderraad, blijft onverkort vrijwillig. 
Tot nu toe konden ouders via de overeenkomst aangeven 
waarvoor zij wel of niet wilden betalen. Met het wegvallen 
van de overeenkomst is de administratieve last van scholen 
verminderd, maar bestaat het risico dat ouders sneller tot 
(volledige) betaling worden verplicht. Scholen moeten in de 
schoolgids vermelden waaraan de bijdrage wordt besteed. < 
Meer informatie? Kijk op www.voo.nl > Kenniscentrum Ouders

Alleen leerlingen met 
beperking vervoeren 
Ouders van leerlingen die op basis van hun levensover-
tuiging kiezen voor een bijzondere school op afstand, 
kunnen geen aanspraak meer maken op een vervoers-
vergoeding. 

Dit staat in een motie die de gemeenteraad van Gaaster-
lân-Sleat heeft aangenomen. Deze Friese gemeente wil 
hiermee een wetswijziging bewerkstelligen, die nodig is 
om het besluit te kunnen uitvoeren. De raad heeft andere 
gemeenten opgeroepen de motie te steunen. 
Gaasterlân-Sleat zit op dezelfde lijn als VOS/ABB en de Ver-
eniging Openbaar Onderwijs (VOO). Het is niet meer dan 
redelijk dat ouders die vanwege hun levensovertuiging 
bewust kiezen voor een school op afstand, zelf het vervoer 
van hun kinderen betalen. ‘Deze ouders kunnen immers 
ook dicht bij huis terecht op de openbare school, waar alle 
religies worden gerespecteerd’, benadrukt adjunct-direc-
teur Anna Schipper van VOS/ABB. 
De kwestie is actueel vanwege de bezuinigingen van veel 
gemeenten op het leerlingenvervoer. Die bezuinigingen 
mogen van VOS/ABB en de VOO nooit ten koste gaan van 
de toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met 
een beperking. Als er geen vergoeding meer is voor het 
vervoer van deze leerlingen, zullen er kinderen zonder on-
derwijs thuis komen te zitten, vreest Schipper. 
De SP heeft Kamervragen gesteld over bezuinigingen op 
het leerlingenvervoer. <

Online leren over 
hoogbegaafdheid
Stichting Leerplan Ontwikke-
ling (SLO) en Kennisnet heb-
ben voor leerkrachten een 
digitale leeromgeving over 
hoogbegaafdheid ontwikkeld. 
Er is informatie te vinden over 
verrijkingsmateriaal en leer-
krachten kunnen zelf een on-
line workshop volgen.

De online leeromgeving Aca-
din reikt leerkrachten mo-
gelijkheden aan om (hoog)
begaafde leerlingen méér te 
bieden. Via de website krijgt u 
toegang tot een verscheiden-
heid aan rijke leeractiviteiten. 
De workshop kan u daarnaast helpen om de denktalenten 
in de klas te stimuleren vanuit een uitdagende leeromge-
ving. < Meer informatie? Kijk op www.acadin.nl of online-
workshops.kennisnet.nl/acadin.  
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Eigen keuze, eigen  
verantwoordelijkheid 
We zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar, waarin VOS/ABB en de Vereni-
ging Openbaar Onderwijs zich blijven inzetten voor kwaliteit. Dat doen we met 
iedereen die hart heeft voor goed onderwijs voor alle kinderen. In tijden van econo-
mische crisis en overheidsbezuinigingen is het echter niet altijd even gemakkelijk 
om kwaliteit te handhaven. Een voorbeeld van tegenwind waar het onderwijs nu 
mee te maken heeft, zijn de gemeentelijke bezuinigingen op het leerlingenvervoer. 
Op zich niets nieuws, want toen ik in het verleden gemeenteraadslid in Amers-
foort was, heb ik vergelijkbare plannen van het college van B&W weten tegen te 
houden. De media, die er vorige maand uitgebreid over berichtten, wisten dat ze 
voor een inhoudelijk commentaar bij VOS/ABB moesten zijn. Mijn collega Anna 
Schipper, die specialist is op het gebied van passend onderwijs, sloeg de spijker op 
zijn kop door in de kranten en op verscheidene nieuwszenders duidelijk te stellen 
dat die bezuinigingen nooit ten koste mogen gaan van de toegankelijkheid van 
het onderwijs voor leerlingen met een beperking. Ook voor hen geldt immers het 
recht op goed onderwijs, maar zij hebben meestal niet de mogelijkheid om dicht bij 
huis naar school te gaan. Een deel van hen komt zonder onderwijs thuis te zitten 
als gemeenten het leerlingenvervoer wegbezuinigen.

Dat ligt anders bij kinderen van ouders die vanwege hun godsdienstige of levens-
beschouwelijke overtuiging bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand. 
Het is niet meer dan redelijk dat deze ouders het vervoer van hun kinderen zelf 
organiseren en betalen. Zij kunnen in hun eigen woonomgeving immers terecht 
op de openbare school, waar op basis van wederzijds respect aandacht is voor de 
verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Afgezien van 
het feit dat deze groep ouders met een keuze voor de openbare school de gemeen-
schap niet hoeft op te zadelen met onnodige vervoerskosten, kunnen zij daarmee 
ook hun kinderen laten ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat is goed 
voor een evenwichtige ontwikkeling van deze leerlingen, en daar hebben we uit-
eindelijk allemaal baat bij. Als deze ouders desondanks bij hun keuze blijven voor 
een bijzondere school op afstand, wat in een vrij land uiteraard hun goed recht is, 
dan moeten ze ook de financiële consequenties daarvan aanvaarden en dus zelf 
het leerlingenvervoer betalen.

De aandacht voor levensbeschouwelijke en godsdienstige stromingen in het 
openbaar onderwijs, brengt mij bij een bericht uit Trouw. In Noordrijn-Westfalen, 
de Duitse deelstaat met de meeste leerlingen met een islamitische achtergrond 
(320.000), wordt op 44 federale scholen een begin gemaakt met islamitisch vor-
mingsonderwijs. De regionale overheid hoopt hiermee een signaal af te geven aan 
de vijftien andere Duitse deelstaten, die al meer dan een decennium debatteren 
over de vraag of er les over de islam moet worden gegeven naast de al bestaande 
rooms-katholieke en protestants-christelijke vormingslessen. Ik heb op internet 
het originele bericht uit een Duitse krant erop nageslagen. Daarin stelt de minister 
van Onderwijs in Noordrijn-Westfalen, Sylvia Lohrmann, dat de introductie van 
islamitische vormingslessen een signaal is voor de integratie van moslims. Wie 
weet hebben ze in Duitsland naar Nederland gekeken. Bij ons kunnen islamitische 
leerlingen in het openbaar onderwijs allang vormingsonderwijs op basis van hun 
eigen religieuze achtergrond volgen. <

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.
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 vIjf vRAgEN
TEkST: MIChIEL jONgEwAARD
fOTO: juRjEN BACkER DIRkS

Regionale scholengemeenschap Simon vestdijk in harlingen heeft sinds vorig jaar een 
technasium en de kersverse ‘technasiasten’ wonnen meteen de regionale Technasium Top 
Award. voor Corina Blok, docent handvaardigheid, techniek en Ckv, was het een hectisch 
schooljaar. ‘De start van het technasium bracht voor de docenten veel werk met zich mee, 

maar daar wegen de prestaties van onze leerlingen met gemak tegenop.’

Waarom is Simon Vestdijk met een 
technasium gestart?
Corina Blok: ‘Met onze technasiumaf-
deling willen we tegemoetkomen aan 
leerlingen die creatieve en technische 
talenten hebben. Die willen we inspi-
reren om deze eigenschappen verder te 
ontwikkelen. Simon Vestdijk zit in een 
netwerk met vijf andere scholen met 
een technasiumafdeling. Zo ontwik-
kelen we ons gelijktijdig en kunnen we 
van elkaar leren. De andere scholen zit-
ten in Oosterwolde, Sneek, Leeuwarden, 
Wolvega en Drachten.’

Wat houdt de Technasium  
Top Award in?
‘De leerlingen kregen de opdracht om iets 
te verzinnen waardoor ouderen langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Een 
van onze teams kwam met het idee om 
een draaiplateau in de koelkast te ma-
ken. Zo kun je makkelijker bij produc-
ten die anders in een ver hoekje staan’, 
vertelt Blok. Volgens Wibo van Bussel (3 
atheneum), die in het winnende team 
zat, was het niet zo gek dat ze uiteindelijk 
de landelijke finale niet wonnen: ‘Wat de 
winnende school had gemaakt, was echt 
heel knap. Een magnetron met een bar-
codescanner, die een product kan aflezen 
en dan precies weet hoe lang en op welke 
stand het eten moet opwarmen. En het 
werkte ook nog! Ons draaiplateau had 

minder domotica-kenmerken, wat staat 
voor elektronica in huis.’

Kan elke leerling op school naar het 
technasium?
Corina Blok: ‘Ja, dat geldt voor de havo- en 
vwo-leerlingen. In de brugklas maken zij 
er via een proefproject kennis mee. Dan 
merk je al snel wie echt een klik heeft met 
technische vakken en met de praktische 
kant ervan. Als je kiest voor het technasi-
um, krijg je in de tweede klas van de havo 
of het atheneum vijf lesuren per week het 
vak Onderzoek en Ontwerpen.’ Helena 
Obmann (3 mavo) vond het technasium 
ontzettend leuk, maar is inmiddels naar 
de mavo gegaan: ‘Iedereen is goed in iets 
anders, ik maakte vooral de maquettes 
en gaf presentaties. Soms was het zwaar, 
met drie lesuren achter elkaar. Maar de 
sfeer was vooral heel leuk, dat ga ik het 
meeste missen.’ Ook Reinder Hogenhout 
(3 atheneum) is een enthousiaste tech-
neut. Toch twijfelt hij al niet meer over 
zijn toekomstige beroep: ‘Ik word boer, 
net als mijn vader. Ik vermeerder zelf ook 
al aardappelen, van eerstejaars stam tot 
derdejaars stam. De aardappelen met 
bacteriën gooi ik eruit, die herken je aan 
stipjes op de bladeren. Ik ga straks naar 
de Hogere Landsbouwschool in Leeuwar-
den.’ Voorzichtig informeert Corina: ‘Wil 
je niet naar de Universiteit Wageningen?’ 
Reinder lacht verbaasd: ‘Nee hoor.’

Hoe gaat het met het openbaar 
onderwijs in Harlingen?
‘Heel goed. Wij zijn nu de enige openbare 
middelbare school in Harlingen en ons 
leerlingenaantal groeit ieder jaar. Toen 
ik 23 jaar geleden solliciteerde, vroeg 
men waarom ik graag op een openbare 
school wilde werken. Ik antwoordde dat 
iedereen gelijkwaardig is en dezelfde 
kansen moet hebben. Nu vind ik het 
wel eens jammer dat er op school weinig 
aandacht is voor onderwijs over cultuur 
en religie. Toen ik zelf met mijn studie 
beeldende vorming en kunstgeschiede-
nis begon, merkte ik dat ik zo weinig 
wist van de historische en culturele 
aspecten van religies. Ik vind dat we 
kinderen daar meer begrip voor moeten 
bijbrengen. Juist op een openbare school 
kunnen we enorm bijdragen aan respect 
voor anderen.’

Waarom wilt u op deze plek 
gefotografeerd worden?
‘Vlak achter ons wordt het nieuwe 
technasiumlokaal gebouwd, waar ik erg 
trots op ben. Vanaf dit schooljaar kunnen 
onze leerlingen daar terecht. Dan hoeven 
we niet meer telkens van lokaal te wis-
selen en hebben we alle materialen di-
rect voorhanden. Toch mooi dat dit kan 
op onze school. Simon Vestdijk is gewoon 
een heel leuke school. Alles kan en er is 
weinig gedoe.’ <

Vliegende start voor 
technasium  

Simon Vestdijk
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‘Vijf uur les in 
Onderzoek en 
Ontwerpen’

Reinder Hogenhout (14 jaar), Helena Obmann (13 jaar), docent Corina Blok en Wibo van Bussel (14 jaar).
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 ONDERwIjSBELEID
TEkST: MIChIEL jONgEwAARD EN MARTIN vAN DEN BOgAERDT

De onderwijsparagrafen bevat-
ten veel ideeën en een enkele 
keer een mooi vergezicht dat 
aansluit op de kernwaarden 

van het openbaar onderwijs. De SP bij-
voorbeeld zet in op ‘gemengde buurten 
en gemengde scholen, waar kinderen 

het onderwijs kan de komende jaren fl inke investeringen tegemoet zien. Dat is althans 
de grote gemene deler van alle verkiezingsprogramma’s. Maar het is verkiezingstijd, 
dus er wordt veel beloofd en het papier is geduldig… 

Wat staat er in de verkiezings programma’s?

samen naar school gaan en niet apart’. 
Of GroenLinks, die wil dat ‘gemeenten 
en schoolbesturen de plicht krijgen om 
niet-vrijblijvende afspraken te maken 
over het bestrijden van segregatie.’ 
Op hoofdlijnen zijn alle partijen het 
met elkaar eens: de onderwijskwaliteit 

moet omhoog, leerlingen moeten meer 
worden uitgedaagd en de leraren moe-
ten een betere positie krijgen. Dit vereist 
investeringen, maar waar komt het geld 
vandaan? 
Op 12 september bent u als kiezer aan het 
woord.

Het onderwijs volgens… CDA
• Buitenschoolse opvang en onderwijs moeten beter 
op elkaar aansluiten. De overheid bewaakt de 
minimumkwaliteit en stelt kerndoelen vast, maar 
scholen gaan zelf over invulling en uitwerking. 
Er komt een beroepsregister voor leraren en 
schoolleiders, onder verantwoordelijkheid van 
beroepsverenigingen. Uitgangspunt van het 
onderwijs is kleinschaligheid.

• Het CDA staat pal voor de vrijheid van onderwijs 
(artikel 23). Ouders bepalen de vrijheid van 
richting en inrichting van de bijzondere scholen. 
De vrijheid om scholen te stichten wil het CDA 
verbreden tot niet-religieuze gronden. 

• In ouderovereenkomsten met de scholen worden 
afspraken gemaakt over wederzijdse verwachtingen 
en omgangsvormen.

Het onderwijs volgens… PvdA
• Gemeenten moeten doorzettingsmacht 
krijgen om met schoolbesturen afspraken 
te maken voor gemengde scholen. 
Passend onderwijs vergt algemene 
toegankelijkheid.

• Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage 
niet kunnen betalen, moeten kunnen 
terugvallen op een speciaal fonds van 
de school.

• Geen enkele school mag leerlingen en 
leraren vanwege hun seksuele geaardheid 
weigeren of ontslaan. 

• In krimpgebieden moeten alle vormen van 
samenwerking mogelijk zijn. Hiervoor 
is naast het duale onderwijsbestel een 
derde weg noodzakelijk, waarbinnen 
besturen van verschillende denominaties 
samen een laatste school in stand 
houden.

• Prestatiebeloning gaat defi nitief niet 
door en de nullijn voor de leraren moet 
van tafel.

Het onderwijs volgens… D66
• Wil 2 miljard euro extra investeren 
in onderwijs. De conciërge moet in 
de lumpsum van de basisscholen. Op 
pabo’s wordt selectie aan de poort 
mogelijk. Kinderen vanaf 2,5 jaar 
hebben recht op onderwijs.

• Niet ‘openbaar’ of ‘bijzonder’, maar 
het begrip ‘school’ staat centraal, 
omdat ouders hun schoolkeuze steeds 
meer op kwaliteit, pedagogische 
aanpak, sfeer en afstand bepalen. 
D66 wil het mogelijk maken een 
school te stichten op andere 
grondslagen dan de klassieke 
richtingen, bijvoorbeeld op grond 
van een onderwijskundige visie. 

• Scholen mogen leraren niet 
weigeren omdat ze samenleven 
met een partner van het gelijke 
geslacht. Voorlichting over seksuele 
diversiteit wordt verplicht.

Het onderwijs volgens… SP
• Geen nullijn voor leraren en geen 
prestatiebeloning. In het basisonderwijs 
komt een maximale klassengrootte. De 
Cito-toets wordt niet verplicht en de 
vakleerkracht (bijvoorbeeld gymnastiek) 
moet terug in basisonderwijs. 

• Voor leerlingen komt er acceptatierecht, 
mits de ouders de grondslag van de school 
respecteren. Voor scholen gaat algemene 
acceptatieplicht gelden. Leerlingen en 
leraren mogen niet worden geweigerd op 
grond van afkomst en/of seksuele voorkeur. 
De SP zet in op gemengde wijken met gemengde 
scholen. Er komt een vast aanmeldmoment 
voor leerlingen en een maximering van de 
onderwijsbijdragen. 

• De subsidies voor de HBO-raad, MBO Raad, 
VO-raad en PO-Raad worden afgeschaft.
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Wat staat er in de verkiezings programma’s?

Het onderwijs volgens… PVV
• Grondwetsartikel 23 over de vrijheid 
van onderwijs wordt gehandhaafd, 
maar mag niet meer gelden voor 
islamitische scholen. De PVV wil 
hoofddoekjes verbieden. Leraren 
moeten weer trots zijn op Westerse 
beschaving en dat aan de leerlingen 
overbrengen.

• Verder vindt de partij van 
Geert Wilders dat leerlingen 
personeelsleden niet mogen tutoyeren.

• Kleinschaligheid van het onderwijs 
is het uitgangspunt. Waar mogelijk 
worden grote scholen gedefuseerd. De 
ambachtsschool keert terug.

• Er mag van de PVV niet worden 
bezuinigd op passend onderwijs. 
Verder moet er fors worden gehakt in 
managementlagen.

Het onderwijs volgens… GroenLinks
• Kleinere klassen, minder management, duidelijkere eisen en 
hogere beloningen: GroenLinks wil de leraar de ruimte geven. 
Er komt geen prestatiebeloning, omdat onderwijs teamwork is.

• Segregatie in het onderwijs wordt bestreden met een vast 
aanmeldmoment voor het basisonderwijs. Kinderen moeten in hun 
eigen wijk naar school. Gemeenten en schoolbesturen moeten 
hier samen afspraken over maken. De inspectie ziet hier op 
toe.

• Bij de inschrijving op een school voor bijzonder onderwijs, 
staat de keuzevrijheid van ouders en leerling voorop. Het is 
voldoende als zij de grondslag van de school respecteren.

• De enkele-feitconstructie verdwijnt: openlijk homoseksuele 
leraren en leerlingen mogen niet meer worden geweigerd.

Het onderwijs volgens… ChristenUnie
• Investeren in jeugd, gezin en onderwijs: daar moet 
weer één minister voor komen. Leraren moeten zich 
in het kader van de kwaliteit van het onderwijs 
verder professionaliseren. De overheid dient daarin 
te investeren. 

• Passend onderwijs is essentieel om álle kinderen 
kansen te bieden. De taak van scholen is meer dan 
een louter economische. 

• De ChristenUnie wil geen algemene acceptatieplicht: 
artikel 23 blijft overeind en er moet vooral ruim 
baan zijn voor bijzonder (christelijk) onderwijs.

• De ChristenUnie wil minder regeldruk. Er moet 
meer aandacht komen voor de menselijke maat in 
het onderwijs en de overheid heeft een duidelijke 
zorgplicht.

Het onderwijs volgens… SGP
• De staatkundig gereformeerden willen 
dat de vrijheid van onderwijs, zoals 
die is geregeld in artikel 23 van 
de Grondwet, wordt versterkt. De 
Europese Unie moet zich niet meer met 
het onderwijs in Nederland bemoeien.

• Er kan fors op de bureaucratie in 
het onderwijs worden bezuinigd. Het 
geld dat daarmee vrijkomt, moet naar 
het primaire proces. Ook moet er 
meer geld naar de bijscholing van 
onderwijspersoneel en naar verlenging 
van onderwijstijd.

Het onderwijs volgens… VVD
• Goede scholen moeten worden beloond door de 
fi nanciering deels afhankelijk te maken van 
de geleverde kwaliteit. Beroepsonderwijs moet 
aantrekkelijker worden voor talentvolle jongeren, 
onder meer door goede samenwerking met het 
bedrijfsleven. 

• De liberalen willen ook ruim baan voor 
hoogbegaafde leerlingen en gymnasia. 

• De VVD wil prestatiebeloning invoeren. Er komt 
een lerarenregister en er kunnen consequenties 
worden verbonden aan slecht presteren. 

• Scholen mogen leraren op geen enkele wijze weren 
of ontslaan vanwege hun seksuele geaardheid. De 
zogenoemde enkele-feitconstructie wordt dan ook 
uit de wet geschrapt.



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

• MR Start PO open inschrijving en op locatie
• MR Basis PO open inschrijving en op locatie 
• MR Compact VO open inschrijving en op locatie
• MR Maatwerk PO/VO op locatie
• MR Communicatie met OR en Team PO/VO

Word lid van de VOO en ontvang 15 procent korting op alle cursussen 
medezeggenschap. Kijk voor het ledenvoordeel op www.voo.nl/leden.

Plan uw cursus voor h�  najaar!

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

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

Kijk ook op www.voo.nl/scholing

 
Zorg voor een goede verzekering voor uw leerlingen,

ga naar www.leerlingenverzekeringen.nl

VOS/ABB Verzekeringen heeft informatiekaarten ontwikkeld. Deze kunt u 
verspreiden onder uw leerlingen. Vraag nu de informatie kaarten aan via 
henri.damen@aon.nl. 

Voor het gemak van ouders is de site www.leerlingenverzekeringen.nl 
ontwikkeld, met informatie en de mogelijkheid tot afsluiten van de 
verzekering.

•  De schade van ongevallen is 24 uur per dag gedekt, dus ook tijdens 
activiteiten in schoolverband, stagewerkzaamheden en het recht-
streeks gaan van huis naar school en omgekeerd.

•  Diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen 
van het kind zijn tijdens het verblijf op school en het rechtstreeks 
gaan van huis naar school en omgekeerd gedekt.

Zijn de leerlingen van uw 
school goed verzekerd?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, met mogelijk erg vervelende 
gevolgen. Dankzij VOS/ABB Verzekeringen kunnen ouders hun 
schoolgaande kinderen al vanaf EUR 26,- voor het schooljaar 
2012/2013 verzekeren.

_12029_adv vossabb.indd   1 28-08-12   13
eskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart

Kijk voor meer informatie  
op onze website of neem  

vrijblijvend contact op.

050 - 549 11 05
info@rapportomslagen.nl

www.rapportomslagen.nl
wanneer je een tien wil scoren

met het rapportomslag!
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ZOMERSChOOL 
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

BEELD: MADELEINE SChOuTEN/LEERpLEIN055

In de laatste twee weken van de zo-
mervakantie deden tien openbare 
basisscholen mee aan de Groene Zo-
merschool. In totaal 30 leerlingen uit 

de groepen 5, 6 en 7 kregen ’s ochtends 
op basis van een persoonlijk programma 
extra hulp bij taal en rekenen. ’s Middags 
trokken ze de natuur in op landgoed Het 
Woldhuis van de stichting Veldwerk Ne-
derland, net buiten Apeldoorn.
Stichting Leerplein055 voor openbaar 
primair onderwijs in de gemeente Apel-
doorn nam het initiatief voor de Groene 
Zomerschool. De stichting werkte daarbij 
samen met de gemeente, Veldwerk Ne-
derland, adviesbureau Oberon en Agent-
schap NL van het ministerie van Econo-
mische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Logische keuze
Veldwerk Nederland kreeg de opdracht 
om een inventarisatie te maken van het 
bestaande lesmateriaal van de centra voor 
natuur- en milieu-educatie (NME). ‘Wij 
hebben werkvormen geïnventariseerd op 
het snijvlak van taal en rekenen en natuur, 
milieu en duurzaamheid. De vraag was 
welke lesmaterialen het beste aansloten 
bij de situatie in Apeldoorn’, vertelt Erwin 
Groenenberg van Veldwerk Nederland. 
Het is volgens hem voor het eerst dat een 

Leren in en over de natuur. Dat was het thema van de groene 
Zomerschool, die in augustus in Apeldoorn van start ging.

zomerschool zo nadrukkelijk de verbin-
ding met de natuur heeft gelegd. 
Directeur Yolanda Klaaysen van openba-
re basisschool De Kakelhof in Hoenderloo 
en projectleider van de zomerschool in 
Apeldoorn vindt die keuze heel logisch. 
‘Wij zijn hier omringd door de natuur. Dat 
bood ons de kans de verbinding te leggen 
tussen groen en het taal- en rekenpro-
gramma. Mijn ervaring is dat sommige 
kinderen leerstof eerder begrijpen als ze 
het op een andere manier aangeboden 
krijgen. Ik geloof sterk in beleven, be-
grijpen en beklijven’. ‘s Ochtends werd 
bijvoorbeeld gewerkt aan automatise-
ren, breuken en vermenigvuldigen. In de 
middag gingen de leerlingen de natuur 
in en leerden ze de lengte van een boom 

meten en welke afstanden verschillende 
dieren in het bos afleggen. Bijkomend 
voordeel van het leren in een groene om-
geving gedurende de laatste twee weken 
van de zomervakantie was dat de kinde-
ren alvast weer in het leerritme kwamen. 

Frisse lucht en beweging
Ellen Leussink, procesmanager Onder-
wijs & Innovatie bij Agentschap NL, ziet 
ook de voordelen van de natuur. ‘Kinde-
ren kunnen er hun energie kwijt, vooral 
als ze moeilijk stil kunnen zitten. Ze zijn 
beter geconcentreerd, worden rustiger en 
leren samen spelen. De natuur heeft ook 
een positieve invloed op de gezondheid. 
Kinderen zijn in de frisse lucht en zijn in 
beweging.’  
Ze roept NME-centra op om in gesprek te 
gaan met schoolbesturen en –directies om 
samen een innovatieve invulling te geven 
aan onderwijsachterstandenbeleid.  <

groene zomerschool werkt 
leerachterstanden weg

Onderwijstijdverlenging
Zomerscholen zijn een vorm van onderwijstijdverlenging, net als weekendscholen en de 
verlengde schooldag. Onderwijsachterstandgemeenten krijgen hier geld voor volgens de 
regeling Onderwijstijdverlenging 2009-2015. De focus ligt op het verbeteren van taal- en 
rekenprestaties en op een betere aansluiting van het basis- op het voortgezet onderwijs.  
Vanaf 1 januari 2012 krijgen de vier grote steden (G4) en de 33 middelgrote gemeenten 
(G33) in totaal 100 miljoen euro extra van het ministerie van OCW voor betere voor- en 
vroegschoolse educatie en uitbreiding van de onderwijstijd op het gebied van taal en 
rekenen. < Meer informatie: www.onderwijstijdverlenging.nl.

Leerlingen van de Groene Zomerschool doen onderzoek naar het bodemleven.
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 kRIMpgEBIEDEN
TEkST: MARION BRAAT
BEELD: ROB ROTgERS

Vertrouwen is  
het toverwoord  
in westerkwartier

In de westhoek van groningen gebeurt iets bijzonders. Ook in dit gebied, net als in veel 
andere delen van het land, slaat het teruglopend leerlingenaantal onvermijdelijk toe. De 
bestuurders van het primair onderwijs in westerkwartier schrikken daar echter niet voor 

terug. Ze kiezen voor samenwerking.

Met veel oog voor het be-
lang van de Groningse 
jeugd nemen ze de hand-
schoen op. Resultaat is 

dat de openbare stichting Westerwijs en 
het christelijke Penta Primair zich sinds 
2006 samen sterk maken voor het be-
houd van kwaliteitsonderwijs in ‘hun’ 
dorpen. Beide besturen kijken  verder 
dan hun eigen denominatie.

De stichtingen hebben, afgezien van 
hun richting, veel met elkaar gemeen. 
Algemeen directeur Henk Oosting van 
Westerwijs heeft 23 scholen in het ge-
bied, terwijl Johan Heddema als direc-
teur-bestuurder er op het moment 25 
heeft. Met respectievelijk 2550 en 3500 
leerlingen hebben de besturen een ge-
zonde omvang. Hun scholen zijn groten-
deels te vinden in dezelfde gemeentes: 
Marum, Grootegast, Leek en Zuidhorn. 
Dat lijkt overzichtelijk, maar deze vier 
gemeenten omvatten zo’n twintig plat-
telandsdorpen en dat betekent veel 
kleine scholen. Oosting: ‘Behalve wij 
tweeën zijn er in de streek nog een paar 
schoolbesturen actief. In totaal hebben 
we het over 72 scholen, waarvan 39 met 
minder dan 100 leerlingen. Een flink 
aantal zelfs met minder dan 50. Dan 
moet je wat verzinnen.’

Het begin
In 2006 was het Johan Heddema die als 
eerste constateerde dat zijn christelijke 
school in Sebaldeburen wel erg klein 
werd. Een kwetsbare situatie, zo oor-
deelde hij: ‘Er waren daar nog 30 leer-
lingen en ik vroeg me serieus af of ik 
de kwaliteit van het onderwijs nog kon 
garanderen. Een kleine school kan in 
principe prima functioneren, maar het 
vraagt jaar in jaar uit zo ontzettend veel 
van je mensen.’ Hij zocht contact met 
Oosting, die met een openbare school 

in hetzelfde pand huisde en die destijds 
nog onder het integraal bestuur van de 
gemeente Grootegast viel. Het klikte tus-
sen beide directeuren. Ze vonden elkaar 
in hun zorg voor de kinderen van het 
Westerkwartier. Die verdienden goed on-
derwijs en daarvoor is een zeker volume 
nodig. Met een intensieve samenwerking 

zouden ze dat kunnen bereiken. Het idee 
voor de Westerkwartierse samenwer-
kingsschool was geboren.

Vertrouwen
Op dat moment was de samenwerkings-
school wettelijk nog niet mogelijk. Oos-
ting: ‘Het was een zoektocht naar de 
juiste samenwerkingsvorm, het was pi-
onieren en ontdekken.’ Onderwijsadvies-
bureau Metrium ondersteunde daarbij 
en concludeerde dat het kon, een samen-
werkingsschool avant la lettre. Maar het 

vergde wel een offer van een van de be-
sturen, de nieuwe samenwerkingsschool 
moest namelijk wettelijk onder één van 
de twee besturen vallen. En zo gebeurde 
het dat Heddema zijn school overdroeg 
aan het openbare bestuur. Henk Oosting: 
‘Dat is heel bijzonder hoor, afstand doen 
van je school. Er was onderzoek gedaan, 

Dat de scherpe kantjes van  
de schoolstrijd er wel af zijn,  

helpt ook wel.
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er was begeleiding en draagvlak, alles 
was vastgelegd. Maar de basis is en blijft 
toch vertrouwen. Vertrouwen in elkaar 
en in het idee. Vertrouwen is écht het 
toverwoord.’

Identiteit
De christelijke school in Sebaldeburen 
kwam zo onder het openbare bestuur. 
Voor de wet - de school ging feitelijk op 
in de openbare - zou het een openbare 
school zijn. Maar dát is nu juist het unie-
ke van deze originele Groningse variant: 
er staat geen openbaar of protestants-
christelijk boven de deur, maar samen-
werkingsschool. En zo kijkt het dorp er 
ook naar. Heddema: ‘We willen recht 
doen aan beide identiteiten, christelijk 
èn openbaar. Beide gaan uit van diepge-
wortelde waarden. De grondslag daar-
van vinden wij in de bijbel en zij in de 
wereld om ons heen. Voor kinderen is het 
een verrijking om al jong de verschillen 
en de overeenkomsten te zien. De leerlin-
gen krijgen vier keer per week levensbe-
schouwelijke vorming; naar keuze chris-
telijk of humanistisch.’ Oosting: ‘Wat wij 
het allerbelangrijkste vinden, is dat er in 
ieder dorp een onderwijsvoorziening van 
enige omvang is. We kunnen de concur-
rentie aangaan tot de laatste school uit 
een kleine kern verdwijnt of we kunnen 

ervoor kiezen gezamenlijk die laatste 
school te vormen. Die keuze is voor ons 
niet moeilijk, we hebben geen behoefte 
elkaar de loef af te steken ten koste van 
de kwaliteit van het onderwijs.’
Inmiddels is er een tweede samenwer-
kingsschool in Oostwold en een derde  in 
Boerakker, die beide op 1 augustus van 
start zijn gegaan. Afwisselend komen de 
scholen onder het openbare of het chris-
telijke bestuur. Maar altijd met dezelfde 
bewaking van hun identiteit.

Draagvlak
Als Oosting en Heddema vertellen over 
hun samenwerking, klinkt het bijna als 
een vanzelfsprekend gegeven. Niet in de 
laatste plaats omdat ze het ook op het 
persoonlijk vlak goed met elkaar kun-
nen vinden. De waardering voor elkaar 
spreekt uit iedere zin. De vraag of de sa-
menwerking daarmee niet te veel van 
personen afhankelijk wordt, beantwoor-
den ze tegelijkertijd met een volmondig 
‘nee’. Oosting: ‘Doordat wij elkaar von-
den, kwamen de samenwerkingsscho-
len van de grond, maar we zorgen voor 
een stevige borging in onze organisaties 
en in de gemeenschap.’ Heddema voegt 
daaraan toe dat er altijd steun is geweest 
van de besturen èn van de commissies 
voor dorpsbelangen.

Bovendien gaan ze niet over een nacht ijs 
bij het vormen van een nieuwe samen-
werkingsschool. Metrium begeleidt nog 
steeds ieder traject. Er worden werkgroe-
pen gevormd waarin ouders, teamleden 
en directie meedenken over de voors en 
tegens, er worden afspraken gemaakt 
over de rechtspositie van het personeel en 
uitingen van identiteit en er is een vang-
netregeling voor gewetensbezwaarde 
leerkrachten die slechts in één denomi-
natie willen of kunnen lesgeven. Boven-
dien is er een klein federatiebestuur dat 
tot taak heeft het behoud van de identi-
teiten te bewaken. Dat de scherpe kantjes 
van de schoolstrijd er zo langzamerhand 
wel af zijn, helpt ook wel, aldus Oosting.

Schoolvoorbeeld
De werkwijze in Westerkwartier is niet 
onopgemerkt gebleven. Regelmatig wor-
den Oosting en Heddema uitgenodigd om 
hun samenwerking op congressen en con-
ferenties toe te lichten. Ze doen dat graag, 
ze realiseren zich dat ze een mooie manier 
te pakken hebben om op een creatieve ma-
nier de krimpende bevolking het hoofd te 
bieden. Oosting: ‘Wij hebben een vorm ge-
vonden die hier heel goed past. Daar zijn 
we erg blij mee. Als we besturen in andere 
regio’s daarmee kunnen helpen, doen we 
dat altijd graag.’ <

Henk Oosting (links) en Johan Heddema zorgen voor een intensieve samenwerking.
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 SChOOL! EN gEBOuw
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: ThIjS wOLZAk

Buiten leren, 
binnen spelen

het mooiste gebouw in 
groningen is brede school 

Rietwierde. Dit nieuwe 
schoolgebouw won de 

publieksprijs en de eerste 
prijs van de vakjury van 

de grote groninger 
gebouwenenquête 2012. 

In het bredeschoolgebouw Rietwierde 
zitten de openbare basisschool De 
Meander, de protestants-christelijke 
school Aquamarijn en kinderdagver-

blijf Kits. Het gebouw ligt centraal in de 
nieuwbouwwijk Reitdiep in Groningen. 
De lage woningbouw versterkt het ka-
rakter van het polderlandschap. Het een-
laagse schoolgebouw sluit daarop aan. 
De school is ontworpen door architect 
Gianni Cito. ‘Met de Rietwierde heb ik 
een positieve bijdrage willen leveren aan 
de discussie over de optimale leeromge-
ving. Door het transparante karakter is 
de school een integraal onderdeel van de 
omgeving. Kinderen leren in het midden 
van het Groningse landschap en in het 
midden van hun buurt.’ 
Cito noemt het grootste speelplein van 
Nederland in het midden van de school-
locatie het pronkstuk. ‘Het gebouw 
vormt de buffer tussen het speelplein en 
de openbare ruimte. Deze buffer wordt 
benadrukt door een waterpartij tussen De lokalen hebben een directe toegang naar het plein.

Brede school Rietwierde in Groningen
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de school en de openbare weg. De Riet-
wierde heeft een heldere en eenvoudige 
ruimtelijke opzet. Iedereen komt op het 
plein aan en vindt van daaruit via eigen 
entrees de weg naar de klas. Dat versterkt 
het intieme karakter van de school.’

Wel beschut, niet afgesloten
Door de hoge mate van transparantie 
staat elke ruimte in visueel of fysiek 
contact met de buurruimtes en zijn er 
veel zichtlijnen. Op veel plaatsen kun je 
recht door het gebouw heen kijken. ‘Wel 
beschut dus, maar niet afgesloten. Voor 
je gevoel ben je nooit helemaal binnen of 
buiten’, aldus Cito. 
Naast visuele verbindingen zijn op strate-
gische plekken doorgangen aangebracht. 
Van de speelruimtes kunnen de puien vol-
ledig worden geopend en ook de wanden 
tussen die ruimtes zijn flexibel. ‘Door deze 
overgangen kunnen ze op verschillende 
manieren worden gebruikt. Een speello-
kaal kan buitenruimte worden, of een po-
dium voor een tentoonstelling.’ Naast het 
delen van ruimtes met een andere school 
of de buitenschoolse opvang, levert deze 
vorm van multifunctionaliteit ruimte-
winst op. ‘Er is bijvoorbeeld niet alleen in 
de klas ruimte om te leren, maar ook in 
de gang, buiten of in een buurlokaal. De 
grenzen rond de verschillende gebruikers 
worden dus meer plooibaar.’ 

meer op het beeldscherm afspelen, is 
het belangrijk contact met de natuur te 
houden, buiten te rennen en in bomen 
te klimmen.’ 
Het gebouw is volledig uit hout op-
getrokken. Het heeft een sedumdak 
met planten, die in de zomer vogels en 
vlinders aantrekken. Bovendien liggen 
er op het dak zonnecellen. ‘Dit maakt 
duurzaamheid zichtbaar en toont het 
gebouw als onderdeel van een klein 
ecosysteem.’ <

Contact met de natuur
De plooibaarheid is ook herkenbaar in 
de vloeiende overgang tussen binnen en 
buiten in de vorm van een 3 meter brede 
luifel. ‘Onder de luifel ben je buiten maar 
toch beschut en in de klas ben je binnen, 
maar sta je toch midden in het land-
schap.’ Cito laat zien dat alle klaslokalen 
een directe toegang naar buiten hebben. 
‘Hierdoor kan een deel van de lesactivi-
teiten buiten plaatsvinden. Zeker in een 
tijd waarin leren en spelen zich steeds 

Brede luifel langs grootste speelplein van Nederland.

Veel transparantie: wel beschut, niet afgesloten.
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 kORT NIEuwS

Verkiezingsland voor kinderen

‘Politiek is ook voor kinderen heel be-
langrijk’, vertelde minister Van Bijster-
veldt. ‘Denk bijvoorbeeld aan het aantal 
uren dat kinderen naar school moeten, 
de leeftijd waarop ze hun eerste biertje 
mogen drinken en de vraag of ze wel of 
niet naar de schoolarts moeten.’ Daarna 
opende de minister de website door in 
een stemhokje met een rood potlood een 
stembiljet in te vullen.

Politici leren kennen
Het Verkiezingsland staat helemaal in 
het teken van politiek en de verkiezingen. 
Op Verkiezingsland vinden leerlingen en 
leerkrachten van groep 7 en 8 leuke en 
leerzame filmpjes, spelletjes, weetjes en 
nieuwsberichten. Speciaal voor de site 

Ook voor kinderen is politiek een interessant thema. Voor groep 7 en 8 van de basisschool ontwikkelde Kennisnet het online 
Verkiezingsland, dat door minister Van Bijsterveldt met hulp van een aantal leerlingen werd gelanceerd. In het virtuele land 
kunnen kinderen spelenderwijs leren wat het belang van politiek is, hoe politiek werkt en waarom mensen stemmen. Ook 
kunnen klassen in het basisonderwijs aangeven wat zij willen veranderen als zij het Ministerie van Dromen zouden vormen. 

is een aantal politici gevraagd over hun 
drijfveren. Zo vertellen onder andere 
Emile Roemer (SP), Geert Wilders (PVV) 
en Jolande Sap (Groen Links) wat het 
belangrijkste is wat zij op school hebben 
geleerd en waarom politiek zo spannend 
is. Leerlingen kunnen ook hun politieke 
kennis testen door een quiz te spelen. 

Ministerie van Dromen
Op het verkiezingsland is voor de best 
regerende kinderen een prijsvraag inge-
richt. De klas wordt gevraagd op de stoel 
van een politicus te zitten en samen 
het Ministerie van Dromen te vormen. 
Welke dromen zouden zij als ministerie 
waarmaken en hoe zou het geld ver-
deeld worden? Ze moeten overleggen, 

discussiëren en afwegingen maken. De 
leukste inzending wint een compleet 
verzorgd schoolreisje voor de hele klas 
met een bezoek aan politiek Den Haag en 
Madurodam. < Meer informatie? Kijk op  
kids.kennisnet.nl.

Minister Marja van Bijsterveldt lanceert het Verkiezingsland voor groep 7 en 8 van de basisschool.
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 kORT NIEuwS DuuRZAAMhEID 
 TEkST: LuCy BEkER

BEELD: gEMEENTE hEERhugOwAARD

Heerhugowaard voorziet  
scholen van zonnepanelen

Het project ‘Scholen van de zon’  is on-
derdeel van een totaalaanpak van de ge-
meente Heerhugowaard om het binnen-
klimaat in alle scholen te verbeteren en 
energie te besparen. Op 17 basisscholen en 
3 scholen voor voortgezet onderwijs zijn 
zonnepanelen aangebracht. De basisscho-
len hebben een installatie van 3500 kWp 
gekregen, ongeveer de energiebehoefte 
van een gemiddeld gezin. Twee vo-scho-
len hebben een installatie van 7000 kWp, 
en de nieuwe openbare vo-school Focus, 
die deze maand wordt opgeleverd, heeft 
het hele dak (1000 m2) vol liggen met zon-
nepanelen  en levert een vermogen van 
170.000 kWp. Daarmee is Focus straks een 
energieneutrale school.

‘Begin bij het kind’
De gemeente heeft als achterliggende 
gedachte bij dit project: ‘Verbeter de we-
reld, begin bij (de bewustwording van) 
het kind’. In elke school is dan ook een 
display aangebracht waarop de kinderen 
continu kunnen zien hoeveel energie 
hun eigen school opwekt. De gemeente 
wil dat in 2030 heel Heerhugowaard 
energieneutraal is. De nieuwbouwwijk 
Stad van de Zon, waar alle - energiezui-
nige - woningen zonnepanelen hebben, 
is op dit moment al de grootste energie-
neutrale woonwijk ter wereld.
Toch is het niet de gemeente die de zon-
nepanelen op de scholen heeft betaald. 
Daarvoor zijn afspraken gemaakt met 
het bedrijf Rendo Duurzaam, dat onge-
veer 12.000 euro per basisschool inves-
teerde door de zonnepanelen te installe-
ren. In ruil daarvoor ontvangt het bedrijf 
15 jaar lang de  waarde van de opgewekte 
energie én de bijdrage die de school ont-

Twintig scholen in heerhugowaard zijn voorzien van zonnepanelen op het dak. Dat werd 
net voor de zomervakantie gevierd met de onthulling van het eerste bord ‘Scholen van de 
zon’. het feest was in de openbare Montessorischool, waar twee wethouders een gastles 
gaven over duurzame energie aan de groepen 5/6 en 7/8. 

vangt uit de subsidieregeling Duurzame 
Energie (SDE). 
De zonnepanelen bieden de scholen dus 
geen direct financieel voordeel. Het gaat 
om de educatieve waarde, en daar is direc-
teur Carla van Wijngaarden van de Mon-
tessorischool enthousiast over. Zij vertelt 
dat de leerlingen echt bij dit project betrok-
ken zijn. ‘Ze hebben geleerd hoe het werkt 
en dat de zon op deze manier gratis ener-
gie oplevert. Ze hebben ook allemaal een 
bouwpakketje gekregen met een zonnecel. 
Bovendien zien ze elke dag op de display 
hoeveel energie er uit de zonnepanelen 
van de school komt. Ze groeien op met deze 
duurzame energiebron.’ 

Onthulling
Het project past heel goed bij de Montes-
sorischool, die duurzaamheid al jaren 

hoog in het vaandel heeft. De school 
heeft al eens de Onderwijsprijs van de 
provincie Noord-Holland gewonnen met 
een project over alternatieve vormen van 
energie. 
De onthulling van het bordje ‘Scholen 
van de zon’ was een feestelijke gebeur-
tenis, waar veel pers bij was, evenals de 
directies van alle betrokken scholen. De 
wethouders De Boer van onderwijs en 
Kwint van duurzaamheid gaven een 
gastles aan de groepen 5/6 en 7/8. Het 
bleek dat de kinderen van de Montessori-
school al heel wat wisten van duurzame 
energie. De ouders van ongeveer eender-
de van de kinderen doen ook mee aan de 
collectieve inkoop van zonnepanelen. 
In Heerhugowaard zijn zonnepanelen 
eigenlijk niks bijzonders meer. <

De display in de school geeft continu aan hoe hoog de opbrengst van de zonnepanelen is.
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 LEvENSBESChOuwINg
TEkST: LuCy BEkER
BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT 

Levensbeschouwing:  juist   in het openbaar onderwijs
het aantal openbare scholen dat lessen godsdienstig en 
humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) organiseert, zal 
de komende jaren toenemen. Dat verwacht Nico Stuij van 
het Dienstencentrum gvO en hvO nu er een convenant is 
ondertekend met onder meer vOS/ABB en de vereniging 
Openbaar Onderwijs. Stuij is ‘hartstikke blij’ met deze 
samenwerking.

VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs maken 
zich al sinds jaar en dag hard 
voor levensbeschouwing in 

het openbaar onderwijs. ‘Het idee dat re-
ligies niet passen in de openbare school, 
is echt uit de tijd’, zegt Marleen Lammers, 
beleidsmedewerker bij VOS/ABB. Zij hield 
bij de ondertekening van het convenant, 
tijdens de Sectordag van docenten g/hvo 
in Amersfoort, een inleiding, waarin ze 
benadrukte: ‘Het nieuwe paradigma is: 
Levensbeschouwing: juist in het openbaar 
onderwijs.’
‘Het gaat ons erom de pluriforme op-
dracht van de openbare school op mo-
derne wijze invulling te geven’, verklaart 
Lammers zich nader. Die veelgenoemde 
‘pluriforme opdracht’ is vastgelegd in de 
wet, waar letterlijk staat dat openbaar 
onderwijs ‘bijdraagt aan de ontwikke-
ling van de leerlingen met aandacht 
voor de godsdienstige, levensbeschou-
welijke en maatschappelijke waarden 
in de Nederlandse samenleving’. Daar-

naast dienen de scholen vanuit de wet 
op verzoek van ouders gelegenheid te 
bieden voor het volgen van godsdien-
stig of humanistisch vormingsonderwijs  
(g/hvo). Dat laatste is dus verplicht, maar 
volgens VOS/ABB en de VOO is het niet 
voldoende voor een echte invulling van 
de pluriforme opdracht.
‘Onze visie op levensbeschouwing is ge-
bouwd op twee pijlers’, zegt Lammers. 
‘Enerzijds is er het aanbod aan g/hvo-
lessen dat op verzoek van ouders door 
de school wordt uitbesteed aan daarvoor 
bevoegde leraren. Anderzijds vinden wij 
dat binnen de hele school aandacht voor 
levensbeschouwing moet zijn: voelbaar, 
zichtbaar en merkbaar, verzorgd door 
de groepsleerkracht zelf. Dat kan door 
steeds verbanden te leggen: met burger-
schap, traditionele feesten, filosofie, soci-
aal-emotionele ontwikkeling, waarden 
en normen en geestelijke stromingen.’ 
Beide pijlers zijn voor VOS/ABB en de 
VOO even belangrijk. Dat was dan ook re-
den voor de organisaties om, samen met 

Pilot in openbaar voortgezet onderwijs
De lessen g/hvo worden vooralsnog voornamelijk in het primair openbaar onderwijs gegeven. Het voortgezet openbaar 
onderwijs zet nog nauwelijks g/hvo-docenten in. Toch is dat wel mogelijk. In Zeeland begint komend schooljaar een proef. 
Pontes Pieter Zeeman, een openbare vo-school met 1100 leerlingen in Zierikzee, zet in september een enquête uit onder 
de ouders om te peilen of er belangstelling is voor g/hvo. Rector Lommen verwacht van wel, omdat er op heel Schouwen-
Duiveland geen protestants-christelijk onderwijs. ‘Wij willen onze school voor álle ouders van Schouwen-Duiveland 
aantrekkelijk maken, zodat er geen kinderen meer naar Goes, Middelburg of Middelharnis hoeven te reizen. Daarnaast 
zijn g/hvo-lessen ook goed voor de persoonlijke vorming van kinderen.’ In samenwerking met VOS/ABB zal Lommen de 
uitkomsten van de enquête analyseren en beslissen of er een pilot van start gaat.

‘Het gaat 
om leren 

nadenken over 
levensvragen’
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LEvENSBESChOuwINg 

Levensbeschouwing:  juist   in het openbaar onderwijs

het CBOO (Contactcentrum Bevordering 
Openbaar Onderwijs), het convenant 
met het dienstencentrum GVO en HVO 
te ondertekenen. Daarin is expliciet af-
gesproken dat de organisaties de g/hvo-
lessen onder de aandacht zullen brengen 
bij hun leden, met het doel dat álle ouders 
in het openbaar onderwijs de mogelijk-
heid krijgen om bewust te kiezen voor 
gvo of hvo.

Filosofie en ethiek
Sinds vijf jaar worden de g/hvo-lessen 
niet meer verzorgd door vrijwilligers 
vanuit de kerken en het Humanistisch 
Verbond, maar door speciaal hiervoor 
opgeleide vakdocenten. Zij ontvangen 
hun scholing én salaris via het Dien-
stencentrum GVO en HVO, zodat het de 
scholen niets kost. Voor deze rijksbekos-

tiging hebben de Vereniging Openbaar 
Onderwijs en VOS/ABB zich samen met 
vele andere organisaties jarenlang hard 
gemaakt. Ongeveer de helft van alle 
openbare basisscholen maakt hier ge-
bruik van; het voortgezet openbaar on-
derwijs nog nauwelijks. ‘Er is dus nog een 
wereld te winnen’, zegt Nico Stuij, die ook 
directeur is van de Stichting HVO. 
Het dienstencentrum heeft elk jaar nieu-
we gediplomeerde leerkrachten voor gvo 
of hvo beschikbaar. Op dit moment zijn er 
ongeveer 400 gvo-docenten en 200 hvo-
docenten aan de slag. De gvo-docenten 
worden via verschillende hogescholen 
opgeleid. De hvo-docenten krijgen via 
de Stichting HVO een stevige hbo-oplei-
ding, over zaken als filosofie en ethiek. 
Vijf jaar in deeltijd of minimaal een jaar 
voor mensen die hun bevoegdheid als le-
raar al op zak hebben. ‘Dit betekent dat 
de g/hvo-lessen behoorlijk veel kwaliteit 
bieden’, zegt Stuij. ‘Het convenant heeft 
ook tot doel de samenwerking tussen  
g/hvo-docenten en de andere docenten 
te bevorderen. Onze leraren zijn natuur-
lijk te gast in de scholen, maar ze heb-
ben veel kennis waar ook de rest van de 
school van kan profiteren. Scholen die 
al g/hvo-leerkrachten hebben, willen ze 
niet meer kwijt.’

Meegeven 
Stuij merkt de laatste tijd dat scholen 
meer focussen op ‘harde vakken’ zoals 
rekenen en taal. ‘Dat komt doordat de 
overheid daarop hamert. Ik besef dat het 
onderwijs al een omvangrijke taak heeft, 
maar ik pleit er toch voor om ook per-
soonlijke vorming een plaats te geven. 
Dat is zo belangrijk voor de algemene 
ontwikkeling en geestelijke weerbaar-
heid van kinderen’, zegt Stuij. 
Volgens hem kan de persoonlijke vor-
ming heel goed worden vormgegeven in 
de gvo- of hvo-lessen, waarvoor ouders 
op veel scholen hun kind kunnen opge-
ven. ‘Ja, het is jammer dat er soms ouders 
zijn die hun kind aan geen van beide mee 
laten doen. Maar toch vind ik het belang-
rijk dat ouders zelf kunnen kiezen wat ze 

willen meegeven aan hun kind. Daarom 
sta ik achter deze constructie’, aldus Stuij.
Die persoonlijke vorming van kinderen: 
daar gaat het ook VOS/ABB en de VOO 
om. Alleen zien zij het liefst dat álle kin-
deren hieraan mee kunnen doen, op álle 
scholen. Directeur Bert-Jan Kollmer van 
de VOO: ‘Kinderen groeien op in een com-
plexe samenleving, waarin zij hun ei-
gen keuzes kunnen maken, bij voorkeur 
vanuit een breed perspectief. Daarom 
is het van belang dat ze állemaal leren 
nadenken over levensvragen. Dat moet 
dus, náást het aanbod van g/hvo’, in de 
openbare school verweven zitten.’
Marleen Lammers van VOS/ABB erkent 
dat het voor de vaste leerkrachten soms 
lastig is om dit in de dagelijkse praktijk 
goed in te vullen. ‘Vandaar dat VOS/ABB 
en de VOO zich inzetten voor het diploma 
openbaar onderwijs. Deze opleiding stelt 
leerkrachten in staat op een betekenis-
volle manier de pluriforme opdracht uit 
te voeren. Dan kan dit de grondhouding 
in het openbaar onderwijs worden, ter-
wijl daarnaast, als ouders dit wensen, 
gvo- of hvo-lessen mogelijk zijn voor 
verdere verdieping. Zo maken we van 
openbaar onderwijs echt een ontmoe-
tingsplaats. Van verschillende smaken 
kunnen we veel leren.’ <

Archieffoto: Nico Stuij van het
Dienstencentrum GVO en HVO.

Marleen Lammers: ‘Echt invulling  
geven aan pluriforme opdracht’
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 pRESENTATIEBOx
TEkST: SANNE vAN DER MOST
BEELD: wIM ORANjE

Prestatiebox in het  
voortgezet onderwijs

Extra inzet op Nederlands, Engels en exact, 
opbrengstgericht werken voor leerlingen én leerkrachten, 

professionalisering van de schoolleiders en goed 
presterende vwo’ers nóg beter maken. het is een greep 

uit de maatregelen die scholen momenteel treffen om te 
voldoen aan de eisen van de prestatiebox. ‘Een enorme 
uitdaging’, vindt rector Leo de kraker van het openbare 

goese Lyceum. ‘Maar of het realistisch is?’ 

Extra geld voor iets dat eigenlijk 
vanzelfsprekend zou moeten 
zijn. Laat het ministerie eerst 
maar eens zorgen dat het met 

de reguliere bekostiging goed zit. Zo ziet 
rector en lid van het College van Bestuur 
Leo de Kraker van het Goese Lyceum, 
onderdeel van de Pontes Scholengroep, 
de Prestatiebox. ‘Natuurlijk zijn we al-
tijd blij met financiële middelen, maar 
eigenlijk is het een belediging voor het 
onderwijs. Een schande dat zaken die 
normaal en vanzelfsprekend horen te 
zijn op deze manier, met prestatie-indica-
toren, moeten worden vastgelegd. Alsof 
het nu niet goed zit bij de scholen. Terwijl 
de meeste scholen juist heel goed bezig 
zijn. Opbrengstgericht werken, omgaan 
met verschillen, nadruk op exacte vak-
ken; dat soort dingen doen wij, en vele 
andere scholen met ons, al langere tijd. 
Zoiets moet je niet gedwongen opleggen. 
Het inspectiekader biedt overigens ook 
voldoende handvatten. De prestatie-indi-
catoren die zijn geformuleerd, zijn niet al-
tijd realistisch. Zoals in het geval van het 
verhogen van het landelijk gemiddelde 
bij de examencijfers, puur subjectief ge-
zien de bepalingen bij de centraal schrif-
telijke eindexamens, en het vergroten 
van het aantal bèta-leerlingen. Aan de 

andere kant, het is natuurlijk altijd goed 
om als school en als sector VO ambities 
te formuleren.’ 

Extra boost 
Toch krijgt de kwaliteit op deze manier 
wel een extra stimulans. Onder meer 
door nog meer te investeren in ICT. ‘Als 
scholengemeenschap maken wij mo-
menteel een inhaalslag’, zegt De Kraker. 
‘Zo hebben alle docenten een iPad ont-
vangen waarop ze de absenties, de cij-

fers en het huiswerk registreren. Verder 
stimuleren we onze docenten ook zoveel 
mogelijk om ICT te gebruiken in de les-
sen. Op deze wijze hopen wij dat er recht 
wordt gedaan aan bediening op maat 
en het tegemoetkomen aan individuele 
interesses.’ Ook het personeelsbeleid van 
het Goese Lyceum krijgt mede  dankzij 

de Prestatiebox een extra boost. Een ont-
wikkeling waar dit jaar al flink de vaart 
in zat. ‘Voorheen wilde iedereen altijd 
overal over meepraten. Nu werken we 
aan een heel andere organisatiestruc-
tuur, met kleinere teams, waarin pro-
fessionalisering en ontwikkeling van de 
medewerkers centraal staan. Niet meer 
puur vergaderen om het vergaderen dus, 
maar veel pragmatischer en doelgerich-
ter. Ook is er meer aandacht voor loop-
baanontwikkeling van docenten. Erg 
belangrijk in het kader van de professio-
nalisering, een van de speerpunten van 
de prestatiebox.’ 

Uitdaging
In 2015 moet de helft van alle scholen 
aan de eisen van het ministerie vol-
doen. Hoe, dat mag iedere school voor 
zich bepalen. ‘Een uitdaging’, zegt De 
Kraker, ‘want iedere school kan indivi-
dueel worden afgerekend. De grootste 
uitdaging zit voor ons in het speerpunt 
‘omgaan met verschillen’ en opbrengst-
gericht werken. Dat vraagt echt heel 

veel van docenten. Zeker nu de klassen 
steeds groter worden en er vaak meer 
dan dertig leerlingen in een klas zitten. 
Dat botst met de realiteit. Gelukkig zijn 
onze docenten heel enthousiast. Aan hen 
zal het dus niet liggen. Maar als school-
leider baart deze ontwikkeling mij wel 
zorgen.’ <

‘Eigenlijk moet het ministerie  
eerst zorgen dat de reguliere 

bekostiging goed zit’

Een welkome belediging:
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 Leo de Kraker: ‘Het is altijd goed om ambities te formuleren.’

Prestatiebox Voortgezet Onderwijs
In december 2011 is de regeling ‘Pres-
tatiebox Voortgezet Onderwijs’, ook 
bekend onder de naam ‘School aan zet’, 
gepubliceerd. De regeling loopt van 
2012 tot 2015 en richt zich onder meer 
op de kernvakken Nederlands, Engels, 
wiskunde/rekenen, met als inzet dat 
de leerprestaties van alle leerlingen op 
die vakken aantoonbaar verbeteren. De 
Prestatiebox is bedoeld voor de profes-
sionalisering van leraren en school-
leiders, voor opbrengstgericht werken, 
beter presteren, een ambitieuze leercul-
tuur en voor bètavakken en techniek. 
In 2012 wordt voor een bedrag van 102 
miljoen euro over scholen verdeeld. 
Deze middelen worden op basis van 
een bedrag per leerling aan de scholen 
beschikbaar gesteld via een Prestatie-
box. Een en ander is vastgelegd in een 
bestuursakkoord, gesloten tussen de 
VO-raad en de minister van onderwijs. 

De vijf landelijke speerpunten zijn: 

1}  Leerlingen behalen goede prestaties 
op de kernvakken èn worden breed 

gevormd. Er zal gericht worden ingezet 
op de kernvakken Nederlands, Engels, 
wiskunde/rekenen, waardoor de leer-
prestaties van alle leerlingen op die vak-
ken aantoonbaar verbeteren.

2} Scholen werken systematisch aan 
het maximaliseren van prestaties 

van leerlingen, dat wil zeggen dat ze 
opbrengstgericht werken. Ten minste 
50 procent van de scholen zal in 2015 
voldoen aan alle criteria die de Inspectie 
hanteert voor ‘opbrengstgericht werken’.

3}Alle leraren zijn in staat opbrengst-
gericht te werken en het onderwijs af 

te stemmen op verschillen binnen de klas, 
niet alleen ten behoeve van de gemiddel-

de leerlingen, maar ook van de cognitief 
zwakkere en sterkere leerlingen.

4} Op de scholen is sprake van een 
ambitieuze leercultuur waar ex-

cellentie wordt gestimuleerd en hoog-
begaafdheid wordt ondersteund. De 
leerprestaties van de twintig procent 
best presterende vwo-leerlingen stijgen 
aantoonbaar.

5} Op scholen is sprake van een le-
rende cultuur, waarin het niet al-

leen draait om het leren van leerlingen, 
maar ook om het leren van leraren en 
schoolleiders. Alle leraren en school-
leiders moeten gaan voldoen aan de 
geldende bekwaamheidseisen en sys-
tematisch werken aan hun bekwaam-
heidsonderhoud (professionalisering). 
Goed personeelsbeleid is daarvoor een 
voorwaarde. <
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 pABO'S
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: wIkIpEDIA, MARTIN vAN DEN BOgAERDT

brede blik na  
buitenlandse stage
Internationale ervaringen opdoen tijdens de pabo is goed voor de student en goed voor het 
onderwijs. Dat geldt onder andere voor thema’s die specifiek het openbaar onderwijs raken, 
zoals identiteit, diversiteit en wereldburgerschap.

Onderzoeksbureau CAOP Re-
search voerde in opdracht van 
de sociale partners in het pri-
mair onderwijs een verken-

ning uit naar het internationale beleid 
van pabo’s. De uitkomst van die verken-
ning was dat pabostudenten na een sta-
ge over de grens leerlingen goed kunnen 
voorbereiden op het leven en werken in 
de mondiale kenniseconomie. Ook we-
ten zij hoe ze internationale projecten 
kunnen opzetten en Europese subsidies 
voor uitwisselingsprogramma’s kunnen 
aanvragen. 
Voor de verkenning zijn interviews afge-
nomen bij coördinatoren Internationali-
sering van de pabo’s van de hogescholen 
in Leiden, Utrecht en Arnhem/Nijmegen. 
Bij de pabo van de Hogeschool Arnhem 
en Nijmegen (HAN) coördineert Els van 
Wezel de internationale stages. ‘Wij heb-
ben over de hele wereld contacten met 
universiteiten en scholen: in Ecuador, 
Indonesië, Ghana, Zuid-Afrika en ga zo 
maar door. Er zijn ook studenten van ons 
die voor hun stage naar Bonaire of Cu-
raçao gaan. Dichter bij huis hebben we 
contacten in bijvoorbeeld Duitsland en 
België. Sommige studenten regelen zelf 
een stageadres, maar dat willen we lie-
ver niet, omdat we dan de controle op de 
kwaliteit kwijt zijn. Het heeft de voorkeur 
om tijdens het verblijf in het buitenland 
een programma aan een hogeschool of 
universiteit te volgen, maar dat hoeft 
niet. Studenten kunnen ook in overleg 
met vakspecialisten zelf een project ont-
werpen of alleen maar stage lopen.’

Theewaterskloof
In Zuid-Afrika werkt de HAN sinds 2002 
in het Theewaterskloofproject samen met 
de University of the Western Cape, de Cape 
Peninsula University of Technology, de 
Elgin Learning Foundation en het lokale 
bestuur. ‘Theewaterskloof is een regio bij 
Kaapstad. De community daar laat ons 
weten wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld 
studenten fysiotherapie of industrial 
design, maar dus ook pabo’ers. Onze stu-
denten zitten daar nooit alleen, maar met 
andere Nederlanders in hetzelfde huis. 

Dat vinden we van belang voor hun vei-
ligheid. Als je aan de andere kant van de 
wereld helemaal alleen in een heel andere 
cultuur zit, dan is het extra vervelend als 
er iets met je gebeurt. We hebben overal 
persoonlijke contacten en zullen nooit een 
student naar een adres sturen waar we 
niemand kennen.’ Voor studenten die de 
grote stap naar het verre buitenland niet 
willen maken, is het mogelijk om dichter 
bij huis stage te lopen. ‘We hebben goede 
contacten in onder meer Leuven, Potsdam, 
Malmö en Sevilla’, aldus Van Wezel. 
De voorbereiding op de internationale 
studie en stage bestaat uit de Onderwijs-
koffer, een module met extra Engels en 

interculturele communicatie. Ook is er 
een bijeenkomst over wat een interna-
tionale reis persoonlijk voor de studen-
ten kan betekenen. Daarnaast krijgen 
ze informatie over inentingen en visa. 
‘Onze studenten moeten in het Engels 
een presentatie over het Nederlandse 
onderwijssysteem kunnen geven. Het 
gaat erom dat onze stagiairs goed besla-
gen ten ijs komen.’ 
De internationale stages in het derde jaar 
tijdens de minor duren drie tot zes maan-
den. Van Wezel vertelt dat de studenten, 

‘Een internationale stage in het derde 
jaar duurt drie tot zes maanden’
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Eerste academische 
pabo’ers
Op 6 juli hebben de eerste academische 
leerkrachten voor het basisonderwijs 
hun diploma gekregen. De uitreiking in 
Utrecht werd bijgewoond door staatsse-
cretaris Halbe Zijlstra van OCW. Helaas, 
de toekomst voor de academische pa-
bo’ers ziet er niet zo goed uit…

De academische pabo is een initiatief 
om het basisonderwijs ook voor vwo’ers 
en meer jongens interessant te maken. 
Bestuursvoorzitter Thea Meijer van de 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
in Utrecht is vooral te spreken over de 
beschouwende kwaliteiten van de aca-
demisch opgeleide leerkrachten. ‘Ze heb-
ben ervaring opgedaan met het doen van 
onderzoek. Daardoor zijn ze analytisch 
sterk, en dat draagt bij aan kwaliteits-
zorg in de scholen. In combinatie met de 
meer praktische pabo’s zal dit binnen een 
onderwijsteam tot meer professionaliteit 
leiden.’ Ook directeur Dick de Wolff van de 
faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht 
benadrukt dat het werkveld zeer tevreden 
is over de opleiding: ‘De betrokken basis-
scholen zijn enthousiast. Ze vertalen het 
aanbod nu in hun personeelsbeleid.’

Dit beeld wordt door de realiteit van on-
derwijsbezuinigingen echter minder 
positief. Uit recent onderzoek van het Ar-
beidsmarktplatform Primair Onderwijs 
blijkt dat veel schoolleiders en bestuurders 
betwijfelen of ze genoeg ruimte in de for-
matie hebben om academisch geschoolde 
pabo’ers vast te houden of door te laten 
groeien naar een hogere functie. Het on-
derzoek wijst ook uit dat de academische 
pabo’s er niet toe leiden dat meer jongens 
voor werk in het basisonderwijs kiezen. 
Naar schatting 600 studenten ronden de 
komende jaren hun academische pabo-op-
leiding af. Ruim 7 procent van hen is man. 
Dat is minder dan verwacht en ook minder 
dan op de reguliere pabo, waar gemiddeld 
19 procent van de studenten man is.

In Zuid-Afrika werkt de HAN  samen met de University of the Western Cape.

of hun ouders, de kosten voor het grootste 
deel zelf moeten betalen. ‘Een ticket naar 
een verre bestemming kost algauw 600 
tot 800 euro, maar wonen is daar over het 
algemeen goedkoper dan hier. Ze kunnen 
voor een stage buiten Europa een eenma-
lige vergoeding van 250 euro krijgen uit 
het faculteitsmobiliteitsfonds. Voor een 
studie met een stage in Europa kunnen 
ze een Erasmusbeurs aanvragen. Als stu-
denten nog thuiswonend zijn, hebben ze 
voor hun stageperiode recht op een beurs 
voor uitwonenden. Als ze niet meer bij 
hun ouders wonen, kunnen ze natuurlijk 
hun kamer onderverhuren. Ouders beta-
len mee, maar ik zie dat veel van onze 
studenten zo gemotiveerd zijn, dat ze het 
geld in hun vakantie bij elkaar werken.’

Wereld is groot
Uit de verkenning van het onderzoeks-
bureau kwam naar voren dat pabo-
studenten na een internationale stage 
meer kennis hebben van thema’s als 
identiteit, diversiteit en wereldburger-
schap. Daar kan het openbaar onderwijs 
mooi gebruik van maken. ‘In het eerste 

jaar geven we al twee lessen over inter-
nationalisering om studenten meer be-
wust te maken van wereldburgerschap. 
De meesten hebben daar nog nooit van 
gehoord. Ik laat ze zien dat ze er al wat 
aan doen als ze iets aan Amnesty geven. 
Je hoeft niet per se over de grens te zijn 
geweest om wereldburger te zijn, maar 
studenten die in het buitenland hebben 
gestudeerd en stage gelopen, kunnen 
zich meer inleven in mensen uit andere 
delen van de wereld. Het is belangrijk dat 
ze in Nederland leerlingen kunnen laten 
zien dat de wereld veel groter is dan hun 
eigen leefomgeving.’ <

De notitie die CAOP Research op ba-
sis van de verkenning maakte, staat bij 
het nieuwsbericht ‘Internationalisering 
goed voor pabostudent en onderwijs’ op 
www.vosabb.nl (dossier > kwaliteit).

Op YouTube staat een informatief filmpje 
over de samenwerking tussen de HAN en 
de University of the Western Cape in het 
project Theewaterskloof (zoek op ‘Project 
Theewaterskloof Zuid-Afrika’). 
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 TOp-SChOLEN
TEkST EN BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

Het is voor de identiteit van 
openbare scholen essentieel 
om een eigen visie op onder-
wijs en op de samenleving 

te hebben, met daarbij een heldere mis-
sie. Kuijpers illustreert dat aan de hand 
van de kleurloze positie die de openbare 
basisscholen volgens hem voorheen in 
Amersfoort hadden. ‘Zes jaar geleden 
hadden we hier in de stad 14 openbare 
scholen. Die waren op zich allemaal goed 
bezig, maar er was geen synergie. Als er 
geen gemeenschappelijk gevoel is en ie-
der voor zich handelt, kun je elkaar niet 
helpen. Er was niets wat de openbare 
basisscholen bond. Ze hadden geen ge-
meenschappelijke missie of identiteit, 
terwijl iedereen, dus ook elke school, een 
bepaalde mate van zingeving moet heb-
ben. Pas als je als organisatie weet wat 
je wilt, krijg je een identiteit die bindt en 
kunnen ouders bewust voor je kiezen.’

Identiteit bindt
Dat het samenbindende effect van een 
duidelijke identiteit belangrijk is, laat 
de gestage daling van het leerlingen-
aantal van de Amersfoortse openbare 

basisscholen zien. ‘We zaten in 1990 op 
een marktaandeel van 35 procent. Daar 
was in 2005 nog 25 procent van over. 
Ouders met kinderen op een openbare 
basisschool die gingen verhuizen, kozen 
in hun nieuwe wijk niet meer vanzelf 
voor een andere openbare school. Dan 
moet je je afvragen of je als openbaar 
onderwijs nog wel herkenbaar bent. De 
gedachte was dat als openbare scho-
len neutraal zijn, ze nergens bij horen. 
Maar neutraliteit betekent niet dat je 
niets bent. Nee, openbaar onderwijs is 
neutraal in die zin dat we vanuit ver-
schillende invalshoeken naar de sa-
menleving kijken en met de kennis en 
wijsheid die dat oplevert, leren om met 
elkaar samen te leven.’
Waar het in 2006 volgens Kuijpers ook 
aan ontbrak, was trots. ‘Je hoorde toen 
zelfs nog wel eens -onterecht- dat open-
bare scholen een afvoerputje waren. Nu 
is er wél trots in de organisatie, doordat 
we op zoek zijn gegaan naar een gemeen-
schappelijk doel. Je ziet dat synergie en 
trots veel voordelen opleveren. Scholen 
bezoeken elkaar, wit en zwart, regulier 
en speciaal. Dat heeft meerwaarde!’

bewust kiezen 
voor openbaar  

onderwijs
TOP-scholen  
met de E-factor
Dit is de zevende aflevering van 
een reeks artikelen over het pro-
ject TOP-scholen. TOP-staat voor 
Talentvol Openbaar Praktijkvoor-
beeld. TOP-scholen zijn Excellent in 
een bepaald domein: zij hebben de 
E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten zien dat 
het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs álle kinderen kan-
sen biedt en dat goed onderwijs om 
méér gaat dan alleen prestaties op 
het gebied van taal en rekenen. Hoe-
wel 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 ex-
cellent@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 Doetin-

chem. E-factor: maatschappelijke 
betrokkenheid. (School! nr. 7, 2011).

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

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

5.  Openbare Professor Wassenberghs-
koalle in Lekkum. E-factor: passend 
onderwijs (School! nr. 3, 2012).

6.  Openbare basisschool ’t Vierschip 
in Arnemuiden. E-factor: levensbe-
schouwing (School! nr. 4, 2012)

Stichting Meerkring in Amersfoort

vanuit verschillende invalshoeken naar de samenleving 
kijken en dan met de wijsheid die dat oplevert samen leren 
leven. Bestuursvoorzitter willem kuijpers van de Stichting 
Meerkring in Amersfoort wil dat ouders op grond van deze 

heldere identiteit een bewuste keuze maken.
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resse van de ouders ook zien wat er nog 
meer is. In 2007 viel Kerstmis bijna sa-
men met het Offerfeest. Dat vierden wij 
toen samen, en dan leren kinderen dat 
er veel overeenkomsten zijn tussen het 
christendom en de islam.’ 
Kuijpers erkent dat scholen voor bijzon-
der onderwijs ook zeggen dat ze leerlin-
gen voorbereiden op diversiteit, maar 

volgens hem gebeurt dat juist in het 
openbaar onderwijs op basis van gelijk-
waardigheid en wederzijds respect. ‘De 
reden waarom we in Nederland bijzon-
dere scholen hebben, is de neiging van 
gelijkgezinde mensen om zich te groepe-
ren. Alleen het openbaar onderwijs stelt 
duidelijk dat écht iedereen welkom is. 
Wij geven aan dat we vanuit respect han-
delen naar verschillende levenswijzen, 
levensbeschouwingen en religies. Als 
een bijzondere school zegt dat diversiteit 
belangrijk is, dan kent die school een be-
langrijke openbare doelstelling! Boven-
dien, van het religieuze karakter van het 
bijzonder onderwijs lijkt nog weinig over 
te blijven. Dat noem ik de veropenbari-
sering van het bijzonder onderwijs, wat 
begint te lijken op het ontzuilde begrip 
‘school’ van de VOO.’
Kuijpers wil verder benadrukken dat 
ook het openbaar onderwijs kiest voor 
de hier algemeen geldende Nederlandse 
waarden en normen. ‘Het is van de gekke 
dat er nog steeds mensen zijn die denken 
dat op de openbare school geen waarden 
en normen worden geleerd. Wat wij be-
langrijk vinden, is dat kinderen genoeg 
aangeboden krijgen om zelf een keuze te 
kunnen maken.’

Schwung
De bestuursvoorzitter bevestigt dat de 
identiteitsvorming van de Meerkring-
scholen ook een instrument is om het 
huidige marktaandeel vast te houden 
en mogelijk te vergroten. ‘Daar kruip ik 
niet voor weg, maar het is vooral idealis-
tisch gedreven. Wij willen het openbare 
karakter en het wereldbeeld van diver-
siteit in onze organisatie herkennen. 
Je kunt natuurlijk de naam ‘openbaar’ 
niet meer gebruiken, maar daar kiezen 
wij niet voor. Wij willen er schwung aan 
geven en daar slagen wij heel aardig in. 
Ik merk dat ouders dat waarderen. Nu 
zij weten waar wij voor staan, kiezen 
ze bewust voor openbaar onderwijs. Of 
niet natuurlijk, maar dat vind ik dan ook 
prima. Als de keuze maar bewust wordt 
gemaakt op basis van een heldere iden-
titeit.’ <

Divers is openbaar
Wat de openbare Meerkringscholen 
gezamenlijk willen uitstralen, is dat ze 
kinderen met goed onderwijs voorberei-
den op de maatschappelijke diversiteit. 
‘Bij ons is het net als op de bijzondere 
scholen vanzelfsprekend om Kerstmis te 
vieren, maar we laten afhankelijk van de 
samenstelling van de school en de inte-

Bestuursvoorzitter Willem Kuijpers van Meerkring met leerlingen  
van openbare basisschool De Vlindervallei in Amersfoort.
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Investeren in kwaliteit 
het functiebouwwerk blijkt een enorme impuls voor onderwijs en organisatie te zijn.  
Dat merkt ATO-scholenkring, die in het schooljaar 2009/2010 met hulp van vOS/ABB  
zo’n nieuw functiebouwwerk neerzette, met onder meer nieuwe LB- en LC-functies.  

ATO-scholenkring is een aantrekkelijke werkgever geworden, voor zittende medewerkers, 
maar ook op de arbeidsmarkt.

ATO -sc holen k r i ng is  een 
schoolbestuur met 20 open-
bare en algemeen toegan-
ke l ijke ba si ssc holen i n 

’s-Hertogenbosch en Drunen. In het 
functiebouwwerk, dat de organisatie in 
2009 maakte, zijn verschillende functies 
geformaliseerd, waaronder een aantal 
LB-functies. Dat zijn de bouwcoördinator 
en de ib’er, maar ook de ATO-coach, die op 
alle scholen leerkrachten coacht. Dit was 
voorheen een onbekend fenomeen. Ook 
zijn er LB-‘specialistenfuncties’ gekomen. 
‘We hebben vastgelegd dat er op bepaalde 

gebieden specialisten nodig zijn binnen 
onze scholen’, legt Jan Nieuwenhuis uit, 
stafmedewerker P&O van ATO-scholen-
kring. ‘Er moeten sowieso specialisten 
zijn op het gebied van taal/lezen, reke-
nen en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Maar daarnaast is er nog een zekere ‘vrije 
ruimte’, waarin de school zelf kan bepalen 
welke aanvullende specialisten ze essenti-
eel vindt. Denk bijvoorbeeld aan een spe-
cialist voor innovatie, die ICT-ontwikke-
lingen vertaalt naar de onderwijspraktijk.’
Een deel van de werkzaamheden die bij 
de nieuwe functies hoort, werd vóór 2009 

ook al uitgevoerd. Toen was het echter op-
genomen in het taakbeleid. ‘Een heel groot 
verschil’, benadrukt Jan Nieuwenhuis. ‘Op 
het moment dat je een functie formali-
seert, kún je er veel meer mee. Voorheen 
vond er nauwelijks selectie plaats: wie 
een bepaalde taak leuk vond, kon het gaan 
doen. En als ze er geen zin meer in hadden, 
stopten ze ermee. Daardoor was er geen 
continuïteit en omdat de taak doorgaans 
rouleerde binnen het team, was het ook 
niet zinvol om te investeren in de oplei-
ding en de professionaliteit van degene 
die de taak tijdelijk uitvoerde.’

Jan Nieuwenhuis: ‘Veel mensen met LC-potentieel’.
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Investeren in kwaliteit 

Met de introductie van de geformaliseer-
de functies is dat definitief verleden tijd. 
Nu worden er eisen gesteld en investeert 
ATO-scholenkring fors in de professio-
naliteit en opleiding van de betreffende 
medewerkers. 

Pittige accreditatie
Wat die eisen betreft: ATO heeft een 
pittige accreditatieprocedure geïntro-
duceerd. Nieuwenhuis: ‘Leerkrachten 
moeten een bekwaamheidsdossier ma-
ken en er is een positieve beoordeling 
van hun directeur nodig. Aansluitend 
volgt een assessment van een dag, met 
een IQ- en persoonlijkheidstest en rollen-
spellen. Van dit alles wordt een rapport 
gemaakt, waarna een gesprek volgt met 
een lid van het college van bestuur, een 
directeur van een ander bestuur en mij-
zelf. Bij een positief advies, accrediteren 
we iemand voor de bewuste LB-functie.’
Dat wil nog niet zeggen dat iemand die 
functie dan ook direct gaat vervullen. 
‘Met de accreditatie geven we als ATO 
aan dat we iemand in principe geschikt 
vinden voor de functie. Hij of zij zit dan 
op de ‘reservebank’. Het is aan de direc-
teur om de functie vervolgens daadwer-
kelijk op te nemen in het functiegebouw.’
Als iemand eenmaal de beoogde functie 
heeft gekregen, volgt vrijwel altijd een 
opleidingstraject. Voor elke functie is er 
een specifieke opleiding: een middenma-
nagementopleiding voor de bouwcoör-
dinatoren, een coachingsopleiding voor 
de ATO-coaches. Soms zijn er mogelijkhe-
den om een opleiding in company aan te 
bieden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het 
eerste jaar, waarin zo’n twintig kersverse 
bouwcoördinatoren moesten worden op-
geleid. Vanaf dit schooljaar koopt ATO di-
verse opleidingen in bij de REP-Academie. 
Hierbij zijn dertien schoolbesturen in de 
regio aangesloten, die gezamenlijk een 
gevarieerd opleidingsaanbod bieden. 

Meer kwaliteit
Met de nieuwe functies investeert ATO-
scholenkring doelgericht in kwaliteit. 
Door de specialisten, ib’er en coaches 
verbetert de kwaliteit van het primaire 
proces, terwijl de bouwcoördinatoren 
met name invloed hebben op de orga-
nisatie. Nieuwenhuis over dat laatste: 
‘De bouwcoördinatoren willen en kun-
nen meer verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Ze zijn bijvoorbeeld verantwoor-
delijk geworden voor alle ontwikkelings-
gesprekken. Een sterk middenkader zorgt 
ervoor dat de directeur meer kan losla-
ten en de aandacht op andere zaken kan 
richten. Dat zien we ook gebeuren! Di-
recteuren gaan meer verantwoordelijk-
heid nemen voor de onderwijskwaliteit 
binnen onze ATO-scholen of geven aan 
dat ze de leiding willen nemen over een 
tweede school.’

Op koers
In 2014 moet 40 procent van de mede-
werkers een LB-functie bekleden, aldus 
de landelijke doelstelling. Op dit moment 
zit ATO-scholenkring op 25 procent, dus 
het bestuur ligt aardig op koers. Jan Nieu-
wenhuis heeft goede hoop dat het doel 
gerealiseerd wordt. ‘In eerste instantie 

spreek je natuurlijk de meest ambiti-
euze mensen aan. In de eerste twee jaar 
hebben zo’n honderd medewerkers de 
accreditatieprocedure doorlopen, maar 
daarna zakte de belangstelling in. Niet 
iedereen heeft de ambitie om – naast het 
werk voor de klas – ook nog een andere 

specifieke taak op zich te nemen. Ook zijn 
er mensen die opzien tegen het assess-
ment of tegen de opleiding die ze moeten 
gaan volgen.’
Ook op het gebied van LC-functies zijn er 
landelijke ambities geformuleerd. Het is 
de vraag of ATO de beoogde 2 procent zal 
halen. Ook ATO heeft een LC-functie be-
schreven: een soort ‘superspecialist’ die op 
bovenschools niveau een coördinerende, 
inspirerende rol speelt in bijvoorbeeld ken-
nisdeling en kwaliteitsontwikkeling. ‘Er 
is onder de 500 medewerkers wel een op-
roep gedaan, maar daar hebben heel wei-
nig mensen op gereageerd. Dat heeft me 
eerlijk gezegd zeer verbaasd’, vertelt Nieu-
wenhuis. ‘Tijdens de accreditatiegesprek-
ken voor LB-functies hebben we namelijk 
een heleboel mensen gesproken met LC-
potentieel. We zullen moeten gaan kijken 
hoe we hen kunnen enthousiastmeren.’

Aantrekkelijke werkgever
Het functiegebouw met de nieuwe func-
tiedifferentiatie is de afgelopen jaren een 
verbindende factor geworden in het per-
soneelsbeleid. ‘Alles komt hierin samen: 
beoordelen, het bekwaamheidsdossier, 
inzicht krijgen in de talenten en kwali-
teiten van je medewerkers.’
Het nieuwe functiebouwwerk zorgt er 
ook voor dat ATO-scholenkring aantrek-
kelijker wordt als werkgever. ‘Mensen 
ervaren dat er allerlei nieuwe kansen 
zijn om door te groeien, opleidingen te 
volgen en zich te professionaliseren. Ze 
gaan hierdoor meer ambitie aan de dag 
leggen. We willen een goede en aantrek-
kelijke werkgever zijn voor onze eigen 

medewerkers. En tegelijkertijd ben je 
dat dan dus ook voor de arbeidsmarkt. 
Op dit moment hebben we nauwelijks 
mogelijkheden om nieuwe mensen aan 
te trekken, maar dat kan over een paar 
jaar weer heel anders zijn’, besluit Jan 
Nieuwenhuis. <

‘Nu het formele functies zijn,  
kunnen we er meer mee’

‘Allerlei nieuwe kansen  
om door te groeien’ 
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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 of stel uw vraag op 
www.voo.nl/5010.

Telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Moeite met de iPad
Mijn zoon heet een iPad gekregen van de school, maar hij vindt het erg 
lastig om ermee om te gaan. Het is moeilijk om te bladeren, teksten 
terug te vinden en bij oefeningen de theorie op te zoeken. Mag ik van de 
school verwachten dat wij een boekenpakket kunnen huren voor thuis?

Nee, de school is niet verplicht om de 
door u gevraagde voorzieningen te re-
aliseren. Wel kunt u de school dit als 
voorstel doen en eventueel de mede-
zeggenschapsraad vragen om zich er-
voor in te zetten dat er een dergelijke 
voorziening komt. Als het digitaal 
aanbieden van lesstof belemmerend 

is voor het leerproces van leerlingen, 
dan zou het de school sieren dat zij 
een dergelijk verzoek honoreert. Een 
andere oplossing is dat u zelf de boeken 
aanschaft, maar daar zijn wel hogere 
kosten aan verbonden dan het huren 
van de boeken. <

Pestprotocol
Mijn zoon gaat nu een aantal weken naar school en er is nog niets 
gedaan met het pestprotocol. Naar mijn weten werkt een pestprotocol 
het beste als het preventief wordt ingezet. Wat moet ik hiermee?

Een goed pestprotocol werkt inder-
daad preventief. De VOO heeft in het 
verleden het initiatief genomen om 
een Nationaal Onderwijsprotocol te-
gen pesten op te stellen. Zo worden 
bijvoorbeeld door de groepsleerkracht 
en de groep afspraken gemaakt over 
hoe er met elkaar wordt omgegaan en 
wat de leerlingen zelf doen als deze 
omgangsregels worden overtreden. 
Het is het meest effectief om deze re-

gels in het begin van het schooljaar af 
te spreken en vast te leggen. U kunt de 
leerkracht van uw zoon of de directeur 
benaderen en vragen om het pestpro-
tocol in te zetten. Als u bij hen geen 
gehoor vindt, kunt u de medezeggen-
schapsraad vragen om zich hiervoor in 
te zetten. Het Nationaal Onderwijspro-
tocol tegen pesten kunt u downloaden 
op www.voo.nl. <

Instemming bij nieuwe lesmethode
Tot onze grote verbazing werden wij als medezeggenschapsraad (MR) 
geconfronteerd met een nieuwe lesmethode, die werd geïntroduceerd 
op de voorlichtingsavonden aan het begin van het schooljaar. Wij 
hebben onmiddellijk de directeur ter verantwoording geroepen, want 
als MR hebben wij niet ons instemmingsrecht bij de aanschaf van de 
lesmethode kunnen gebruiken. Wat kunnen wij nu nog doen?

Uw reactie naar de directeur vindt 
geen grond in de Wet medezeggen-
schap op scholen (WMS). De MR heeft 
geen specifieke bevoegdheid bij de 
aanschaf of keuze voor een nieuwe 
lesmethode. Het schoolplan, waarbij 

de MR instemmingsrecht heeft, geeft 
onder andere aan wat de school wil 
bereiken met het onderwijs. De keuze 
voor een lesmethode is daar echter 
een uitvoering van, waarbij de MR 
geen zeggenschap heeft. <
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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

Registratieplicht
Geldt de registratieplicht voor het uitlenen van arbeidskrachten ook 
voor onderwijsinstellingen die personeel detacheren en/of inlenen? En 
moeten schoolbesturen uitzendbureaus controleren? 

Deze registratieplicht is sinds 1 juli 
jongstleden van kracht. In beginsel 
geldt de plicht voor alle organisaties 
die personeelsleden uitlenen, zoals 
uitzend- en detacheringbureaus en 
payrollorganisaties. De registratie-
plicht geldt echter niet voor schoolbe-
sturen die hun personeelsleden deta-
cheren. Onderwijsinstellingen vallen 
niet onder de registratieplicht indien 
slechts een vergoeding wordt betaald 
voor de gedetacheerde werknemer en 
er geen winstoogmerk is.

Controle van uitzendbureaus is van 
belang, omdat ook inleners een boete 
kunnen krijgen. Dit betekent dat als 
het schoolbestuur een werknemer 
inhuurt via bijvoorbeeld een uit-
zendbureau, het noodzakelijk is te 
controleren of het uitzendbureau in 
het Handelsregister een aantekening 
heeft over het ter beschikking stellen 
van arbeidskrachten. Als dit niet het 
geval is, kan het schoolbestuur een 
boete krijgen van maximaal 36.000 
euro per werknemer. <

Leerlingdossier
Waar moet u rekening mee houden bij het opstellen van een digitaal 
leerlingdossier?

De Wet bescherming persoonsgege-
vens bepaalt welke persoonsgegevens 
voor verwerking en inzage in aan-
merking komen. De digitale verwer-
king van deze gegevens moet worden 
gemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP). In de wet is 
echter de uitzondering opgenomen dat 
digitale persoonsgegevens in leerling-
dossiers niet bij het CBP hoeven te wor-
den gemeld. Gegevens met betrekking 

tot de naam, nationaliteit en geboor-
teplaats, godsdienst of levensover-
tuiging et cetera vallen daarmee niet 
onder de meldingsplicht. Voorwaarde 
is wel dat de verwerking van de per-
soonsgegevens een bepaald doel dient, 
zoals het geven van onderwijs. Voorts 
moeten de persoonsgegevens verwij-
derd worden uiterlijk twee jaar nadat 
de opleiding is beëindigd, tenzij er een 
langere bewaarplicht geldt.  <

Bedrijfshulpverlening 
Moeten vakleerkrachten lichamelijke opvoeding een cursus 
bedrijfshulpverlening (BHV) volgen als ze lesgeven in een ruimte waar 
buiten hen en de leerlingen aan wie ze lesgeven niemand aanwezig is?

Ja. De risico-inventarisatie en -evalu-
atie is het uitgangspunt om te bepalen 
wat er op het gebied van BHV nodig 
is. Per schoolgebouw moeten mini-
maal twee medewerkers opgeleid zijn 
tot BHV’er, zodat er bij ziekte, ATV of 
verplichtingen buiten de school kan 
worden voldaan aan de eis dat er al-
tijd minimaal één BHV’er aanwezig is. 

Of er nog meer BHV’ers nodig zijn, is 
afhankelijk van de aard, omvang en 
ligging van de school en het aantal 
niet-zelfredzame personen. Het be-
voegd gezag moet schriftelijk vast-
leggen hoe op de verschillende loca-
tie de BHV is georganiseerd en welke 
maatregelen er zijn genomen. Dat kan 
in een BHV-plan. <
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Leerlingen strijden tegen het water

Escher in Soestdijk

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
betrekt scholieren bij de Nederlandse 
strijd tegen het water. Bouw zelf een 
dijk of evacueer dat dorp vanwege 
hoogwater: al snel ontdekt de jeugd 
de dilemma’s. Houdt die dure dijk echt 
beter stand dan een goedkope uitvoe-
ring? En wat neem je mee als je voor het 
water moet vluchten?

‘Droge voeten in Noord-Holland’ is het 
thema van vier nieuwe educatieve pro-
gramma’s van het Zuiderzeemuseum. 
Volgens Anna Tiedink, hoofd educatie, is 
het programma ‘Watertoppers’ een van de 
populairste. Basisscholieren (groep 4 tot 6) 
gaan dan op een strandje dijken bouwen 
in roestvrijstalen bakken, waarbij ze zelf 
de materialen kiezen: zand, basaltblok-
ken of begroeiing? Daarna wordt gekeken 

Veel originele kunstwerken van M.C. Es-
cher (1898-1972) zijn tot 18 november te 
zien in paleis Soestdijk in Baarn. Dat biedt 
de kans om zowel het paleis van wijlen 
koningin Juliana en prins Bernhard te 
bezichtigen, als het bijzondere werk van 
Escher te bekijken. Hij is vooral bekend 
om zijn ‘onmogelijke tekeningen’, zoals 

welke constructie het langste bestand is 
tegen het water. 
‘Dit programma is zo succesvol omdat de 
werking van een dijk hierdoor heel duide-
lijk wordt. Het wedstrijdelement maakt 
het spannend’, vertelt Tiedink. ‘‘Watertop-
pers’ blijkt ook heel geschikt voor leerlin-
gen uit het praktijkonderwijs.’

Tablets met een app
Voor het voortgezet onderwijs is het pro-
gramma ‘Help, het water stijgt’ een mooi 
avontuur. Deze leerlingen gaan met ta-
blets, voorzien van een speciale app, het 
buitenmuseum in en krijgen opdrachten 
om maatregelen te nemen tegen stijgend 

water. Hoe moet dat bij de dijk, die wo-
ning, de sluis? Zandzakken? Evacueren 
of nog even afwachten? En hoe commu-
niceer je dat? 
Bij de programma’s zijn lespakketten 
ontwikkeld. De eerste reacties van scho-
len die er dit voorjaar al mee aan de slag 
zijn gegaan, zijn enthousiast. De activi-
teiten kunnen worden geboekt als korte 
excursie, maar ook als onderdeel van een 
schoolreisdag. Het buitenmuseum omvat 
immers een compleet vissersdorp van 
vroeger, met oude ambachten, winkels en 
palingrokerij, haven en horeca. Naast het 
Zuiderzeemuseum is een grote speeltuin. 
< Zie www.zuiderzeemuseum.nl.

Leerlingen van de openbare Buikslotermeerschool 
uit Amsterdam bouwen hier hun eigen dijk.

Kinderen hangen de was op  
in het buitenmuseum.

‘Klimmen en Dalen’ en zijn metamorfoses 
(Lucht en Water, Reptielen). Escher woon-
de 30 jaar in Baarn en de expositie toont 
ook persoonlijke foto’s, brieven en materi-
alen. In de oude kas van koningin Juliana 
is een atelier ingericht waar workshops 
worden georganiseerd. < Kijk voor het 
programma op www.paleissoestdijk.nl. 

Reptielen van Escher.
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Na de gymles zijn de toestel-
len, waaronder een trampo-
line, nog niet opgeruimd. De 
docent heeft het gymlokaal 

verlaten om in een ander lokaal een gym-
les te beëindigen. Een van de leerlingen 
gaat door met springen. Ze komt op de zij-
kant van de landingsmat van de trampo-
line terecht, glijdt op de grond en breekt 
haar arm. Ze eist een schadevergoeding 
van de school wegens schending van de 
zorgplicht.

Overwegingen
Een school heeft zorgplicht voor haar 
leerlingen. Die plicht brengt met zich 
mee dat de school zorg draagt voor vei-
lige randvoorwaarden. Hieronder wor-
den verstaan een veilige opstelling van 
toestellen en afdoende toezicht op die 
opstelling en op het veilig gebruik van 
de toestellen, inclusief het opruimen er-
van na de les. 
Een deskundige, die door de rechtbank is 
ingeschakeld, stelt dat de opstelling van 
het toestel niet afweek van wat gang-
baar is. Hij stelt ook dat de docent niet al-
tijd een van de vangers hoeft te zijn. Een 
pedagogisch onderdeel van de oefening 
kan zijn dat medeleerlingen als vanger 

fungeren. De deskundige concludeert 
dat het meisje onvoorzichtig was, wat 
ook blijkt uit de getuigenverklaring dat 
de docent had opgedragen de oefening te 
stoppen. De leerlinge koos er bovendien 
voor te landen op de valmat in plaats van 
op de trampoline zelf, zoals de docent bij 
de oefening had opgedragen.
Het meisje stelt dat er wel degelijk sprake 
was van een ondeugdelijke opstelling. 
Voorts vindt ze dat de zorgplicht van de 
docent niet ophoudt direct na het sig-
naal dat de les is geëindigd, maar pas 
nadat alle leerlingen uit de les zijn. Daar 
komt volgens haar bij dat van 15-jarige 
leerlingen niet kan worden verwacht 
dat zij zich onthouden van het maken 
van sprongen op nog aanwezige toestel-
len. De school antwoordt hierop door te 
verwijzen naar wat de deskundige zegt 
en volhardt in de stelling geenszins on-
zorgvuldig en/of onrechtmatig te hebben 
gehandeld.

De uitspraak
De rechtbank volgt de deskundige ten 
aanzien van de opstelling van de gym-
oefening met de trampoline. Voorts 
neemt de rechtbank mee dat het meisje 
ten tijde van het ongeluk in de derde klas 

zat van de zogeheten sportstroom van de 
school en dat zij toen hulpdocente van 
een turnschool was. De rechtbank stelt 
voorts vast dat de docent alle leerlingen 
de opdracht had gegeven de oefeningen 
te beëindigen, dat de les was afgelopen 
en dat de toestellen moesten worden op-
geruimd. 
De docent had de gymles beëindigd en 
had dus niet hoeven blijven, ook omdat 
de andere 15-jarige leerlingen na de les 
geen sprongen meer maakten. Voorts is 
niet gebleken dat het meisje de gymop-
dracht tijdens de les niet had begrepen. 
De docent had niet kunnen vermoeden 
dat ze na de gymles nog op de trampo-
line ging springen. Als hulpdocente van 
een turnschool had het meisje juist het 
belang van het nauwgezet opvolgen van 
instructies moeten inzien. De rechtbank 
wijst alle vorderingen van eiseres af. <

Letselschade  
na de gymles
Direct na de gymles raakt een leerling bij een oefening gewond. De docent is op dat 
moment niet meer aanwezig. heeft de school haar zorgplicht geschonden? 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mr. Ronald Bloemers, adviseur Helpdesk 
VOS/ABB, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur 
of helpdesk@vosabb.nl.



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

Opmerkelijk
Denk toch heel 
goed na…

… voor je scheiden gaat. Onderwijs-
socioloog Jaap Dronkers treedt 
met dit advies in de voetsporen 
van de Zangeres Zonder Naam.

In het Katholiek Nieuwsblad zegt 
Dronkers dat een echtscheiding 
niet alleen de leerprestaties van 
het betreffende kind schaadt, maar 
van de hele klas. Hij wil daarom dat 
ouders zo lang mogelijk bij elkaar 
blijven. Tegen de mannen zegt hij 
dat ze hun huwelijk niet mogen la-
ten versloffen en bij de moeder van 
hun kinderen moeten blijven. Bij-
komend argument van Dronkers: 
‘Weet dat gescheiden vaders die al-
leen blijven eerder sterven.’ Tegen 
de vrouwen zegt hij: ‘Bij een twee-
de huwelijk maak je meer kans om 
te scheiden dan bij je eerste.’ <

Roomser  
dan de paus
Ach, wat is er in Nederland nog 
over van het katholieke karakter 
van rk-scholen? Gelukkig zijn ze 
in Vlaanderen nog écht rooms!

Een kleuterjuf van basisschool 
Sint-Lambertus in Ekeren is ontsla-
gen, omdat ze niet is gedoopt. In de 
Vlaamse krant De Morgen legt on-
derwijsverantwoordelijke Dis Van 
Berckelaer van het bisdom Antwer-
pen uit dat het katholieke onderwijs 
met een ‘geïntegreerde opdracht’ 
werkt. ‘Wij krijgen daar wel vaker 
vragen over, ook van allochtone 
leerkrachten die in onze basisscho-
len willen werken. Wij willen men-
sen die achter het project staan dat 
wij brengen. Het lijkt mij ook dat ie-
mand met heel andere overtuigin-
gen zichzelf niet zo happy zal voelen 
in een school waar tal van religieuze 
symbolen en vieringen zijn.’ <

Reisbranche betrokken bij onderwijs?
Handig, flexibele schoolvakanties. Dan kunnen er meer vakantiereizen worden verkocht!

Wat doe je als commerciële reisorganisator als 
je ziet dat je omzet tegenvalt? Dan ga je naar het 
ministerie van OCW om ervoor te zorgen dat ou-
ders meer vrijheid krijgen in het plannen van 
hun vakanties. Dat moet topman Steven van 
Nieuwenhuijzen van D-reizen hebben gedacht. 

Hij zegt in het Algemeen Dagblad te lobbyen bij 
OCW voor flexibele zomervakanties. ‘Nu krijgen 
mensen een tik op de vingers en een boete als 
ze hun kinderen een of twee dagen eerder van 
school halen’, aldus de reisbaas. Betrokken bij 
het onderwijs of bij de eigen portemonnee? <

Leraren kunnen niet spellen!
Een dictee op een vmbo in Leeuwarden bewijst dat mensen die in het onderwijs werken, 
niet allemaal even goed de Nederlandse taal beheersen. 

Op mavo De Dyk van de openbare scholen-
gemeenschap Piter Jelles deden in de laatste 
schoolweek voor de zomervakantie 40 docen-
ten mee aan een dictee. Ze moesten werkwoor-
den vervoegen. Van hen maakten er 16 te veel 
fouten, meldt de Leeuwarder Courant. Slechts 
zes docenten maakten het dictee foutloos. De 

algemene klacht dat er in het onderwijs ook 
bij het personeel onvoldoende aandacht is voor 
goed taalgebruik, was voor VOS/ABB reden 
contact te zoeken met het Genootschap Onze 
Taal. Dat biedt met speciale VOS/ABB-leden-
korting op locatie taaltrainingen op maat aan 
voor leerkrachten, managers en bestuurders. <

Amsterdammertjes tegen krimp

Gemeenteraadslid Jan Schuurman Hess uit Kats op Noord-Beveland wil demografische 
krimp tegengaan door basisschoolkinderen uit Amsterdam te importeren.

‘Wij willen en kunnen kinderen uit de Rand-
stad helpen die een poosje in de luwte moeten 
zijn, in een omgeving waar het veilig en rustig 
is, en die op school die extra aandacht kunnen 
krijgen die ze anders tekortkomen’, zo schrijft 
Schuurman Hess op zijn weblog. De fervente 
loper zegt tijdens een wandeltocht door Am-

sterdam genoeg kinderen te hebben gezien 
voor wie het krimpende Zeeland een uitkomst 
kan zijn. De Amsterdamse wethouder Lode-
wijk Asscher is volgens hem enthousiast over 
het plan. Schuurman Hess wil met de import 
van Amsterdammertjes de openbare Prinses 
Margrietschool in Kats open houden. <




