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Nieuwe serie 
Liefdesplein 

U wilt op een openhartige manier seksuele voorlichting 
geven? De nieuwe vierdelige serie Liefdesplein - een 
special van het SchoolTV-weekjournaal - is hiervoor 
zeer geschikt. De serie stimuleert leerlingen in het 
ontwikkelen van een eigen mening op het gebied van 
seksualiteit en relaties. Liefdesplein is wekelijks vanaf 
dinsdag 16 november om 10.30 uur te zien op Z@pp.

Jurre Bosman, presentator van het SchoolTV-week-
journaal, leidt iedere afl evering in. Daarna volgt een 
afgerond dramadeel, waarin de nadruk ligt op het 
stimuleren en aanzetten tot een gesprek of discussie 
in de klas. Na het drama-item gaat Jurre met een 
deskundige dieper op het onderwerp in. Meer infor-
matie leest u op: schooltv.nl/liefdesplein_docent

De serie gaat vergezeld van een uitgebreide hand-
leiding en een leerlingenboek. Te bestellen bij: 

Liefdesplein is ontwikkeld in samenwerking met de 
Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit.

schooltv.nl/webwinkel

Formulier voor 
  nabestellingen 2009

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

 Educatief 
Bij Schoenmaatjes is aansprekend educatief materiaal 

beschikbaar, waaronder filmpjes, prentenboeken, een 
projectkrant en de kinderwebsite www.kidsvooredukans.nl. 

Doe mee!
    Geef kinderen de kans iets concreets te doen voor leeftijdgenootjes
   in ontwikkelingslanden. Vul op www.edukans.nl/schoenmaatjes 
  het aanmeldingsformulier in en doe mee met Schoenmaatjes.
 Dat kan van september tot aan de kerstvakantie.   

Doe mee!

KIJK OP WWW.EDUKANS.NL/SCHOENMAATJES OF BEL MET EDUKANS (033) 460 19 42

Schoenmaatjes gezocht! 
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Een 
cadeau  van kind tot kind
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redactIoneeL  
beeLd: martIne sprangers 

Lucy Beker
Hoofdredacteur

revolutionair
De	recente	presentatie	van	het	concept	Sterrenschool	2.0	bevestigt	dat	er	iets	wezen-
lijks	gaat	veranderen	in	het	basisonderwijs.	Na	meer	dan	100	jaar	komen	er	nieuwe	
schooltijden.	Dat	is	revolutionair,	want	niets	leek	zo	verankerd	in	de	maatschappij	als	
de	schooltijden	van	het	basisonderwijs.	

Het	hele	maatschappelijke	leven	is	decennialang	opgebouwd	rond	die	vaste	school-
tijden:	moeders	zijn	gaan	werken,	maar	niet	op	woensdagmiddag;	scholen	zijn	kin-
deropvang	na	schooltijd	aan	gaan	bieden;	gezinnen	gaan	massaal	tegelijkertijd	met	
vakantie,	als	de	scholen	dicht	zijn.	Dat	gaat	in	de	toekomst	allemaal	veranderen.	Scho-
len	ontdekken	dat	het	anders	kan	en	anders	mag	en	ze	gaan	het	ook	anders	doen,	
langzaam	maar	zeker.	

Persoonlijk	zie	ik	veel	in	de	mogelijkheden	van	andere	schooltijden.	Een	andere	dagin-
deling	kan	ouders,	kinderen	én	leerkrachten	meer	rust	en	regelmaat	brengen.	En	het	
kan	heel	fi	jn	zijn	als	ouders	en	leerkrachten	op	hun	eigen	tijd	vakantiedagen	kunnen	
opnemen,	net	als	in	het	bedrijfsleven.	De	bedenkers	van	het	concept	Sterrenschool	
2.0	zijn	net	zo	enthousiast	als	ik.	Dit	concept	is	het	vervolg	op	Sterrenschool	1.0,	dat	
in	de	praktijk	al	wordt	omarmd.	Steeds	meer	scholen	willen	ermee	aan	de	slag.	In	dit	
nummer	van	School!	leest	u	de	ervaringen	van	een	openbare	school	die	al	is	begon-
nen	(pag	14/15).	

Tegelijkertijd	signaleren	we	ook	in	het	voortgezet	onderwijs	mooie	ontwikkelingen.	
Op	pagina	12/13	een	artikel	over	tweetalig	onderwijs.	Dat	bestaat	al	langer,	maar	tot	
nu	toe	alleen	voor	havo-	en	vwo-scholieren.	Sinds	kort	gebeurt	het	ook	in	het	vmbo,	
op	alle	niveaus.	Dat	gaat	prima,	zo	bewijst	het	openbare	Anna	van	Rijn	College	in	
Nieuwegein.		Andere	vmbo’s		staan	in	de	rij	om	ermee	te	beginnen.	

Scholen	hebben	dus	duidelijk	oog	voor	maatschappelijke	ontwikkelingen.	Dat	zagen	
we	ook	op	de	praktijkschool	W.J.	Bladergroen	in	Purmerend,	waar	werk	is	gemaakt	
van	een	gezonde	schoolkantine.	Kinderen	bewust	maken	van	gezonde	voeding,	ook	
dat	is	nodig	in	de	huidige	maatschappij.	De	school	in	Purmerend	heeft	er	een	prijs	mee	
gewonnen.	En	terecht,	want	het	gaat	uiteindelijk	nog	altijd	om	een	gezonde	geest	in	
een	gezond	lichaam.		<
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VO-CONTENT... DIGITALE KRACHT

Houdt u uw leerlingen bij de les? Zoekt u steeds naar verbeteringen? Dat kan met 

VO-content, de digitale leermaterialenbank van de VO-raad. Via de portal Wikiwijs 

krijgt u toegang tot kerndoel- en eindtermendekkend leermateriaal voor nagenoeg alle 

vakgroepen. VO-content biedt een scala aan mogelijkheden om de leerstof voor uw 

leerlingen op een aantrekkelijke wijze aan te vullen, naast de ‘traditionele’ lesmaterialen. 

Ook dat is de kracht van VO-content!

VO-content is een initiatief van het Innovatieplatform-VO.  

Voor meer informatie:     www.vo-content.nl    lindalegrand@vo-raad.nl

VO-content voor docenten

creativiteit

gevarieerd  leermateriaal

inspirerend leren

adv_School!185x270.5-10-10.indd   1 1-10-10   13:57
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door Lucy beker

Tweetalig	vmbo
Alle	vmbo-leerlingen	van		
het		Anna	van	Rijn	College	in	
Nieuwegein	krijgen	sinds	kort	
tweetalig	onderwijs.	De	motiva-
tie	is	groot,	zowel	bij	docenten	
als	bij	leerlingen.	‘Wij	hebben		
het	ook	nodig’.		

14 
door martIn van den bogaerdt 

Sterrenschool
Het	innovatieve	concept	Sterren-
school	zal	over	tien	jaar	volledig	
zijn	ingeburgerd.	In	Zutphen	
wordt	er	nu	al	mee	gewerkt	
door	de	Theo	Thijssenschool	en	
kinderopvangorganisatie	De	
Blokkentoren.

28 
door mIchIeL JongeWaard

Gezonde	kantine
Geen	roze	koeken	meer	in	
de	schoolkantine	van	de	
praktijkschool	W.J.	Bladergroen	
in	Purmerend.		De	school	maakt	
werk	van	gezond	eten	en	won	
daarmee	de	Stimuleringsprijs	
voor	de	Gezonde	Schoolkantine	
2009-2010.

inhoud
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Bijeenkomst over wettelijke 
aansprakelijkheid
VOS/ABB organiseert op 26 november in Woerden in samenwerking met 
verzekeringspartner Aon een themabijeenkomst over wettelijke aanspra-
kelijkheid. 
De	Helpdesk	van	VOS/ABB	krijgt	geregeld	vragen	over	incidenten	met	schade	
en/of	letsel,	waarbij	niet	duidelijk	is	of	de	school	of	de	ouders	van	de	betrok-
ken	leerling	of	leerlingen	wettelijk	aansprakelijk	zijn.	Veel	vragen	gaan	ook	
over	onduidelijke	situaties	omtrent	schade	en/of	letsel	van	personeelsleden,	
vrijwilligers,	stagiair(e)s,	ouders	en	andere	personen	die	in	of	rond	de	school	
aanwezig	zijn.	Aansprakelijkheid	van	de	school	en/of	het	bestuur	komt	ook	
bij	andere	aspecten	naar	voren,	bijvoorbeeld	bij	(fi	nanciële)	risico-analyses.	
Advocaat	Brechtje	Paijmans	van	het	bureau	KBS	Advocaten	is	een	van	de	des-
kundigen	die	aan	de	bijeenkomst	meewerken.	Zij	zal	ingaan	op	aansprekende	
kwesties	rondom	wettelijke	aansprakelijkheid.	
De	VOS/ABB-bijeenkomst	is	op	vrijdag	26	november	van	13	tot	16	uur	in	restau-
rant	De	Markies,	Valk	Boumanlaan	61,	3447	GG	Woerden.	Aanmelden	kan	via	
secretariaatvereniging@vosabb.nl	onder	vermelding	van	‘Themabijeenkomst	
aansprakelijkheid’.	Vermeldt	u	daarbij	ook	uw	naam,	de	organisatie	waaraan	
u	verbonden	bent	en	uw	telefoonnummer.	
Deelname	is	voor	leden	van	VOS/ABB	gratis.	Niet-leden	betalen	100	euro	per	
persoon.	Zie	ook	www.vosabb.nl.	

Bijeenkomsten MR-Start 
In november 2010 en maart 2011 organiseert de Vereniging Openbaar On-
derwijs op centrale plaatsen in het land bijeenkomsten MR-Start, gericht op 
beginnende MR-leden. 
In	één	avond	leert		u	als	MR-lid	de	rechten	en	plichten	van	de	MR	kennen.	Niet	
vanuit	een	theoretisch	verhaal,	maar	toegespitst	op	wat	u	in	de	praktijk	tegen-
komt.	Na	deze	korte	cursus	MR-Start	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.	
U	kunt	inschrijven	op	een	van	de	bijeenkomsten	via	www.voo.nl/scholing.

Lagerhuisdebat 
over algemene 
acceptatieplicht
VOS/ABB organiseert op 17 november 
een minisymposium met Lagerhuisde-
bat over de positie van het openbaar en 
bijzonder onderwijs. Belangrijk discus-
siepunt zal de mogelijkheid zijn om ook 
voor het bijzonder onderwijs algemene 
acceptatieplicht in te voeren.
Onder	anderen	D66-Kamerlid	Boris	van	
der	Ham	zal	aan	het	debat	meedoen.	
Hij	 vindt	 algemene	 acceptatieplicht	
een	belangrijke	kwestie.	Er	komen	ook	
vertegenwoordigers	van	het	bijzonder	
onderwijs,	onder	wie	rector	Roelof	Bis-
schop	van	de	locatie	Revius	van	het	re-
formatorische	Wartburg	College	in	Rot-
terdam.	Andere	positieve	reacties	op	de	
uitnodiging	van	VOS/ABB	kwamen	van	
de	SP-Kamerleden	Jasper	van	Dijk	en	
Manja	Smits	en	van	hun	collega	Jesse	
Klaver	van	GroenLinks.
De	Lagerhuisdiscussie	op	woensdag	17	no-
vember	begint	om	14.30	en	duurt	tot	16.30	
uur.	Plaats	van	handeling	is	restaurant	De	
Markies,	Valk	Boumanlaan	61,	3447	GG	
Woerden.	Aanmelden	kan	via	secretari-
aatvereniging@vosabb.nl	onder	vermel-
ding	van	‘Minisymposium	17	november’.	
Vermeldt	u	bij	uw	aanmelding	uw	naam,	
eventueel	 de	 organisatie	 waarvoor	 u	
werkzaam	bent,	uw	telefoonnummer	en	
uw	e-mailadres.	De	toegang	is	gratis.
Voorafgaand	aan	het	minisymposium	
vindt	de	algemene	ledenvergadering	van	
VOS/ABB	plaats.	Na	afl	oop	van	het	debat	
neemt	VOS/ABB	afscheid	van	accountma-
nager	Betty	Smits-van	Sonsbeek,	die	met	
pensioen	gaat.	Zie	ook	www.vosabb.nl
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Scholing voor overblijfmoeders
Vanaf 1 augustus 2011 moeten schoolbesturen wettelijk minimaal de helft van alle overblijfmedewerkers en coördinatoren 
hebben geschoold. Daarvoor kon via een subsidieregeling van het ministerie een vergoeding worden aangevraagd. 
Voor	medewerkers	en	coördinatoren	in	de	tussenschoolse	opvang	heeft	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	een	uitgebreid	
scholingsaanbod,	dat	in	2010	geheel	is	vernieuwd.	Deelnemers	kunnen	worden	aangemeld	via	www.voo.nl/scholing.	Voor	
meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	het	cursussecretariaat	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs,	via	036	5331500.

Openbare identiteit uitdragen
Zeven leerkrachten van PlatOO, het bestuur van 14 openbare en algemeen 
toegankelijke scholen in de omgeving van Helmond, hebben een deelcerti-
ficaat van het diploma Openbaar Onderwijs behaald. Ze hebben twee mo-
dules over openbare identiteit gevolgd. PlatOO heeft dit aangeboden om 
te realiseren dat zijn leerkrachten actief de meerwaarde van de openbare 
identiteit uitdragen. 
‘Dat	kunnen	ze	alleen	als	ze	die	meerwaarde	goed	kennen.	Ze	moeten	weten	
hoe	en	waarom	onze	openbare	scholen	zich	onderscheiden	op	het	gebied	van	
respect,	tolerantie	en	diversiteit’,	vertelt	Marianne	Bosman	namens	het	bestuur.	
‘Hier	in	het	oosten	van	Noord-Brabant	heerst	in	het	algemeen	nog	een	echte	
katholieke	cultuur,	en	daarin	zijn	onze	leerkrachten	veelal	opgegroeid.	Daardoor	
zijn	ze	zich	vaak	minder	bewust	van	de	inhoud	van	openbaar	onderwijs.	Door	
deze	modules	is	dat	bewustzijn	op	gang	gekomen.	Ze	handelen	daar	nu	naar	
en	praten	er	ook	met	collega’s	en	ouders	over.	Zij	zijn	net	als	wij	trots	op	onze	
openbare	identiteit.’	
De	modules	voor	het	deelcertificaat	zijn	verzorgd	door	Lizzy	Wijnen,	Ankie	Knij-
nenburg	en	Anna	Schipper	van	VOS/ABB.	Het	diploma	Openbaar	Onderwijs	is	
een	initiatief	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	in	samenwerking	met	
VOS/ABB.	Informatie:	www.vosabb.nl.	of	www.voo.nl.
	

Samen werken aan kwaliteitsimpuls
Op het Griendencollege in Sliedrecht werken docenten, leerlingen en ouders 
samen aan een nieuwe kwaliteitsimpuls. 
Door	het	beantwoorden	van	verschillende	vragenlijsten	en	het	voeren	van	ge-
sprekken	moet	duidelijk	worden	wat	er	beter	kan	op	school.	Daarbij	gaat	het	om	
onderwijskundige	verbeteringen,	maar	ook	om	bijvoorbeeld	de	schoonmaak	
van	de	school	of	gedragsregels	voor	leerlingen.	De	vmbo-school	wordt	tijdens	
dit	kwaliteitstraject	begeleid	door	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs.	
Eerder	vonden	soortgelijke	trajecten	plaats	op	verschillende	basisscholen.	De	
resultaten	waren	goed,	omdat	er	door	de	samenwerking	tussen	de	docenten,	
leerlingen	en	ouders	een	nieuw	en	breed	gedragen	verbeterplan	ontstaat.	Ie-
dereen	raakt	op	die	manier	betrokken	bij	de	kwaliteit	van	de	school	en	draagt	
een	steentje	bij.	Vaak	worden	na	afloop	de	zorgplannen	op	school	aangepast	
en	worden	er	nieuwe	afspraken	gemaakt	over	gedragsregels.	
Voor	meer	informatie	over	het	kwaliteitstraject	en	de	verschillende	moge-
lijkheden	kunt	u	contact	opnemen	met	beleidsadviseur	Erik	Flentge	van	de		
Vereniging	Openbaar	Onderwijs,	via	e.flentge@voo.nl	of	036	533	1500.

1000ste laptop  
op College Vos

Mariëtte Hamer reikt een laptop uit 
aan docente Valerie Koppelle.

Het College Vos in Vlaardingen heeft 
begin deze maand officieel de 1000ste 

laptop uitgereikt aan een leerling. Dat 
deed Toine Maes, directeur van Ken-
nisnet. Ook PvdA-Kamerlid Mariëtte 
Hamer was erbij. Zij reikte laptops uit 
aan docenten van dezelfde school. Dat 
gebeurde op een studiemiddag waarop 
de 195 docenten een programma van di-
gitale workshops volgden.
Van	de	ruim	1700	leerlingen	aan	het	Colle-
ge	Vos	hebben	er	inmiddels	1100	een	eigen	
laptop.	Over	twee	jaar	beschikken	alle	leer-
lingen	over	een	laptop	en	een	laptopkluis.	
De	school	heeft	ook	een	digitale	leeromge-
ving	ingericht,	gevuld	met	digitaal	leerma-
teriaal,	dat	deels	door	de	eigen	docenten	is	
ontwikkeld.	De	workshops	gingen	dieper	
in	op	de	mogelijkheden	daarvan.	Het	en-
thousiasme	bij	de	docenten	is	groot.
Het	College	Vos	zet	overigens	al	jaren	in	
op	ICT.	De	laptops	worden	gebruikt	in	
combinatie	met	de	smartboards,	die	in	
alle	lokalen	zijn	geïnstalleerd.	‘Hier	is	
geen	krijtje	meer	te	vinden’,	aldus	een	
woordvoerster.	De	mogelijkheden	van	
ICT	worden	ook	benut	om	ouders	te	be-
trekken	bij	de	resultaten	van	hun	kind.	
Zij	hebben	voortdurend	toegang	tot	de	
cijfers,	het	huiswerk	en	de	absentiecijfers.	
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PROFESSIONEEL ADVIES OVER:
• de implementatie van arbo- en verzuimbeleid op uw school
• re-integratie(trajecten) van zieke medewerkers
• leeftijdsbewust personeelsbeleid
• inrichting arbodienstverlening
• RI&E

Van de regioadviseur en re-integratiedeskundige 
onderwijs krijgt u over deze en aanverwante 
thema’s professioneel en kosteloos advies. 
Kijk voor de adviseur in uw regio op 
www.vfpf.nl of bel het 
Arbo Adviescentrum PO:

045 - 579 81 81

Wij zijN er
voor U !

70
92

A
R

C

advertentie

Website over 
alternatieve 
schooltijden 
Het online Service Center Andere Tij-
den biedt informatie over alternatieve 
schooltijden.
De	website	www.anderetijdeninonder-
wijsenopvang.nl	 is	een	 initiatief	van	
de	projectgroep	Andere	Tijden,	waarin	
VOS/ABB	is	vertegenwoordigd.	Andere	
Tijden	is	in	2007	in	het	leven	geroepen	
om	alternatieven	te	bieden	voor	de	tra-
ditionele	indeling	van	de	schoolweek,	die	
vaak	niet	meer	past	bij	gezinnen	waar-
van	de	beide	ouders	buitenshuis	werken.	
De	 site	 zal	 in	 november	 online	 gaan	
met	 informatie	 over	 ontwikkelingen	
rondom	alternatieve	schooltijden	en	de	
samenwerking	tussen	basisonderwijs	en	
kinderopvang.	Het	wordt	via	de	website	
mogelijk	om	een	serie	thematische	kater-
nen	te	downloaden.	Deze	katernen	gaan	
over	knelpunten	en	oplossingen	bij	de	in-
voering	van	andere	schooltijden,	onder	
meer	in	relatie	tot	de	brede	school.	Tevens	
zult	u	de	Argumentenkaart	Schooltijden,	
de	dvd	‘Ouders	over	schooltijden’	en	het	
magazine	‘Tijd	voor	nieuwe	schooltij-
den?’	kunnen	bestellen.
Het	project	Andere	Tijden	hangt	nauw	
samen	met	het	innovatieve	concept	Ster-
renschool	2.0,	dat	mede	door	VOS/ABB	is	
ontwikkeld.	Op	de	pagina’s	14	en	15	kunt	
meer	lezen	over	de	Sterrenschool.

Minister kan kleine scholen openhouden
Een meerderheid in de Tweede Kamer is  akkoord gegaan met het wetsvoor-
stel voor een discretionaire bevoegdheid, waarmee de minister van Onder-
wijs per geval kan besluiten om een volgens de norm te kleine basisschool 
toch open te houden. Dit is van belang voor regio’s met bevolkingskrimp, 
waar de scholen steeds kleiner worden. 
Op	dit	moment	zit	al	een	fl	 ink	aantal	basisscholen,	met	name	op	het	platteland,	
in	de	gevarenzone.	De	schooltjes	zitten	onder	het	vereiste	minimumaantal	leer-
lingen	van	23	leerlingen.	Maar	als	een	kleine	school	goed	presteert	en	er	zicht	
is	op	groei,	kan	de	minister	dankzij	haar	nieuwe	discretionaire	bevoegdheid	
besluiten	de	school	te	laten	voortbestaan.	
Een	reden	om	van	de	regels	af	te	wijken,	kan	zijn	dat	er	een	nieuwbouwwijk	is	
gepland,	waardoor	het	aantal	leerlingen	in	de	nabije	toekomst	naar	verwach-
ting	weer	zal	toenemen.	Voorwaarde	is	wel	dat	een	open	te	houden	schooltje	
voldoende	onderwijskwaliteit	biedt.	Als	dat	niet	het	geval	is,	moet	de	basisschool	
in	kwestie	aantonen	de	kwaliteit	weer	op	het	vereiste	peil	te	kunnen	krijgen.
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coLumn  

Rob Limper
Directeur	Vereniging		
Openbaar	Onderwijs

Rob Limper, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs en Ritske van der 
Veen, directeur VOS/ABB 
schrijven afwisselend een 
column. In het volgende 
nummer leest u de column 
van Ritske van der Veen.

Kafka in  
het onderwijs
Stel: je hebt drie kinderen op verschillende middelbare scholen. Je kinderen krijgen 
de schoolboeken gratis. Bij het bestellen van de boeken moet je akkoord gaan met 
de borgsom en met de algemene voorwaarden van de boekenleverancier. Zonder 
akkoord kan je de bestelling niet afronden. Je kunt je niet permitteren een borg te 
betalen. Je weet ook dat dat niet hoeft. Je vindt het wat vreemd dat je eerst akkoord 
moet gaan en vervolgens de school moet laten weten geen borg te willen betalen. 
Je belt de scholen en denkt dat alles nu in orde is.

Na	de	vakantie	krijg	je	van	de	boekenleverancier	een	aanmaning.	Bovenop	de	borg	
van	75	euro	komt	nog	eens	17,50	euro	aan	administratiekosten.	Maal	drie	dus.	‘Volgens	
de	algemene	voorwaarden’,	staat	er	bij.	Je	mailt	de	boekenleverancier.	Je	laat	weten	
dat	je	geen	borg	betaalt	en	dus	ook	geen	aanmaning.	De	boekenleverancier	antwoordt	
dat	je	bij	de	school	moet	zijn.	Je	vraagt	in	de	volgende	mail	bij	wie	van	school.	Er	wordt	
één	naam	genoemd.	Er	wordt	bij	gezegd	dat	via	het	algemene	schoolnummer	kan	
worden	gebeld.	Het	gaat	echter	om	drie	scholen,	laat	je	weten.	Je	zegt	ook	dat	zo’n	
slordig	antwoord	niet	echt	van	service	getuigt.	Als	antwoord	krijg	je	nu	drie	namen	
met	doorkiesnummers.	

Twee	scholen	zeggen	toe	de	zaak	te	regelen.	Eén	school	zegt	niet	te	weten	dat	je	de	
borg	niet	wilt	betalen.	Bovendien	ben	je	akkoord	gegaan	met	de	algemene	voorwaar-
den.	En	daarin	staat	de	borg.	En	ook	de	kosten	van	een	aanmaning	en	zelfs	van	een	
incassobureau.	Bovendien,	als	je	de	vrijwillige	ouderbijdrage	niet	hebt	betaald,	waar	
de	borg	onder	valt,	krijgt	je	kind	geen	boeken.	Die	krijgt	zij	alleen	als	het	bewijs	van	
betaling	kan	worden	getoond.	‘De	school	kan	helaas	niets	voor	u	doen,	meneer’,	is	
het	laatste	dat	je	hoort.

Je	belt	met	de	onderwijsinspectie.	Voor	zover	je	weet	mag	het	verplichten	van	een	
borg	niet.	Dat	vindt	de	onderwijsinspectie	ook.	En	verwijst	je	naar	de	school.	Je	kunt	
ook	een	formele	klacht	indienen,	wordt	gezegd.	Of	naar	de	rechter	gaan.	
Je	informeert	hoe	het	zit	met	zo’n	klacht.	Je	hoort	dat	er	een	commissie	is.	De	com-
missie	treedt	niet	in	het	beleid	van	een	school,	wordt	verteld.	Verder	hoor	je	dat	de	
commissie	een	advies	geeft.	En	de	school	kan	het	advies	naast	zich	neerleggen,	blijkt.	
Zo’n	drie	á	vier	maanden	duurt	een	klacht.	Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden.	Veel	
moeite	en	geen	garantie	op	succes	dus;	integendeel.

Je	bedenkt	wat	de	volgende	stap	is.	Je	komt	tot	de	conclusie	dat	die	er	niet	is.	Je	bent	
uitgepraat.	Je	kind	heeft	geen	boeken	en	jij	kunt	wachten	op	het	incassobureau.	En	
uiteindelijk	op	een	rechtszaak.	Die	ga	je	zeker	winnen,	als	die	er	al	komt.	Scholen	
weten	dat	ook.	Ze	zetten	niet	door	als	de	zitting	nadert.	

Wat	een	drama.	Kafka	zou	zijn	vingers	erbij	aflikken!		<
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Lia Tournois met haar leerlingen bij ‘haar’ kastanjeboompje.
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vIJf vragen  

de openbare basisschool J.h. van dale in het zeeuwse sluis is vernoemd naar haar 
bekendste inwoner ooit: de voormalig onderwijzer die de alom bekende woordenboeken 
schreef. Lia tournois (50), leerkracht van groep 5/6, is blij met de extra aandacht voor 
kwaliteit en sociale vaardigheden op haar school.

iedereen is welkom  
op obs j.h. van dale

Hoe gaat het met het  
openbaar onderwijs in Sluis?
‘Goed,	maar	met	de	aantekening	dat	wij	
hier	te	maken	hebben	met	de	gevolgen	
van	de	vergrijzing	van	de	Nederlandse	
bevolking.	De	stichting	Escalda,	waar	
de	openbare	scholen	van	Sluis	in	zijn	
verenigd,	gaat	daar	zo	creatief	mogelijk	
mee	om.	Zo	gaan	de	scholen	onderling	
meer	gebruik	maken	van	elkaars	com-
petenties.	Weet	een	leerkracht	veel	van	
ICT,	dan	schakelen	we	die	persoon	op	
meerdere	scholen	in.	De	kleine	scholen	
in	onze	stichting,	die	elk	rond	de	veertig	
leerlingen	hebben,	werken	al	veel	samen.	
Ook	starten	we	in	november	een	geza-
menlijke	topklas,	voor	de	kinderen	die	
wat	meer	uitdaging	kunnen	gebruiken.	
Leerlingen	van	diverse	scholen	komen	
dan	eens	per	week	bij	elkaar	voor	bijvoor-
beeld	les	in	een	vreemde	taal	en	andere	
extra	lessen.’

Hoe geeft uw school invulling  
aan de kernwaarden van het  
openbaar onderwijs?
‘We	hebben	in	het	kader	van	het	project	
Identiteit	zowel	de	leerkrachten	als	de	
ouders	gevraagd	wat	zij	belangrijk	vin-
den	om	de	kinderen,	naast	de	lesstof,	bij	
te	brengen.	Daar	kwamen	zelfredzaam-
heid	 en	 sociaal	 wenselijk	 gedrag	 als	
belangrijkste	punten	uit.	Het	principe	
‘iedereen	is	welkom’	dragen	we	uit	door	
bijvoorbeeld	les	te	geven	uit	de	methode	
Leefstijl,	waarmee	we	al	in	de	kleuter-
groepen	beginnen.	Op	die	manier	leren	
de	kinderen	over	andere	manieren	van	
leven	en	geloven.	Ook	worden	bij	ons	op	

school	diverse	soorten	godsdienstonder-
wijs	gegeven.	We	vragen	de	ouders	bij	
inschrijving	van	hun	kinderen	op	onze	
school	te	kiezen	voor	humanistische,	ka-
tholieke	of	protestants-christelijke	lessen,	
die	op	een	vast	moment	in	de	week	door	
de	vakleerkrachten	worden	gegeven.’

Wat zijn de kwaliteiten van  
obs J.H. van Dale?
‘Uiteraard	goed	onderwijs,	maar	dat	moet	
eigenlijk	vanzelfsprekend	zijn.	Ik	vind	
daarnaast	het	schoolgebouw	en	de	lig-
ging	ervan	absoluut	een	pluspunt.	We	
hebben	sinds	een	jaar	of	vijf	een	fonkel-
nieuw	schoolgebouw	met	alles	erop	en	
eraan	en	dat	is	voor	zowel	de	leerlingen	
als	leerkrachten	fijn	werken.	Daarnaast	
kijken	we	uit	op	de	stadswallen	van	Sluis,	
waar	Schotse	Hooglanders	grazen;	een	
prachtig,	rustgevend	uitzicht.’

Wat wilt u kwijt aan het  
(toekomstige) kabinet?
‘De	regering	moet	de	taken	van	de	leer-
krachten	niet	alleen	verzwaren,	maar	
ook	ondersteunen	met	voldoende	geld.	
We	hebben	aardig	wat	kinderen	met	een	
‘rugzakje’,	want	ook	wij	willen	de	kinde-
ren	die	extra	ondersteuning	nodig	heb-
ben	op	hun	eigen	school	helpen,	maar	dat	
moet	ons	wel	mogelijk	gemaakt	worden.’

Waarom wilt u op deze plaats 
gefotografeerd worden?
‘Vanuit	mijn	klaslokaal	kan	ik	de	kastanje-
boom	zien	die	vijf	jaar	geleden	is	geplant	
ter	ere	van	mijn	25-jarig	jubileum	als	leer-
kracht.	En	nu,	na	vijf	jaar,	draagt	‘mijn’	
boom	voor	het	eerst	kastanjes.	Tegelijker-
tijd	is	vanuit	mijn	lokaal	ook	het	prachtige	
uitzicht	op	de	stadswallen,	wat	ik	net	al	
noemde,	te	bewonderen.’			<

tekst: patrIzIa antuzzI
beeLd: henk verstraaten

Escaldascholen en het project Identiteit 

Alle	scholen	van	het	Zeeuwse	schoolbestuur	Escalda	nemen	deel	aan	het	
project	Identiteit,	dat	wordt	ondersteund	door	de	Vereniging	Openbaar		
Onderwijs.	In	teamverband	geven	de	leerkrachten	vorm	aan	de	identiteit	
van	hun	openbare	school.	

VOO	en	VOS/ABB	verzorgen	een	op	elkaar	afgestemd	aanbod	voor	
identiteits	versterking	van	openbare	scholen.	Voor	meer	informatie		
over	de	mogelijkheden	kunt	u	contact	opnemen	met	beleidsadviseur		
Ton	Gelmers	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs,	via	telefoonnummer	
036	533	1500	of	t.gelmers@voo.nl,	of	met	Lizzy	Wijnen	van	VOS/ABB,		
06-22939688	of	lwijnen@vosabb.nl.



  tWeetaLIg vmbo
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tweetalig onderwijs is niet langer voorbehouden aan vwo- en havo-leerlingen. sinds het 
begin van dit schooljaar zijn er ook vmbo-scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. 
op elk niveau, van lwoo tot vmbo-t/mavo. de leerlingen én hun ouders zijn er blij mee. 
docenten volgen spontaan extra cursussen. tweetalig vmbo lijkt nu al een succes.

tweetalig onderwijs  
ook op vmbo een succes 

Het	Anna	van	Rijn	College	in	Nieuwegein	is	een	van	de	eerste	
tien	scholen	die	tweetalig	vmbo	verzorgen.	‘Ons	uitgangspunt	
is	dat	élke	leerling	de	kans	moet	krijgen	om	tweetalige	lessen	te	
volgen’,	zegt	Leo	van	Putten,	beleidsmedewerker	en	docent	ge-
schiedenis	op	het	Anna	van	Rijn	College.	Hij	heeft	het	initiatief	
genomen	om	na	het	tweetalig	havo	en	vwo,	wat	op	het	Anna	
van	Rijn	al	jaren	wordt	gegeven,	nu	ook	op	de	vmbo-locatie	
tweetalig	onderwijs	te	introduceren.	Hij	vond	steun	bij	zijn	col-
lega’s,	maar	ook	bij	het	Europees	Platform,	en	hij	werd	voorzitter	
van	het	landelijk	Netwerk	van	Tweetalig	Onderwijs.	Waarom	
vindt	hij	het	eigenlijk	zo	belangrijk?

‘Er	zijn	drie	goede	redenen	om	tweetalig	vmbo	aan	te	bieden’,	
steekt	Van	Putten	van	wal.	‘De	eerste	is	dat	deze	leerlingen	later	
óók	vaak	in	beroepen	terechtkomen	waar	het	een	voordeel	is	als	
ze	Engels	spreken	en	verstaan.	Dat	geldt	echt	niet	alleen	voor	de	
hoger	opgeleiden.	Denk	aan	vrachtwagenchauffeurs,	verpleeg-
kundigen,	horecamedewerkers.	Daarnaast	zien	we	dat	steeds	
meer	basisscholen	vroeg	vreemdetalenonderwijs	aanbieden.	
Het	is	goed	om	daarmee	door	te	gaan,	in	plaats	van	weer	bij	nul	
te	beginnen	met	het	vak	Engels.	De	derde	reden	is	dat	er	steeds	
meer	ROC’s	zijn	waar	tweetalig	onderwijs	wordt	gegeven.	Daar	
kunnen	onze	leerlingen	straks	gemakkelijk	instromen’.	

30 procent
Tweetalig	onderwijs	op	het	vmbo	houdt	in	dat	minstens	30	
procent	van	de	lessen	in	het	Engels	wordt	aangeboden.	Dat	is	
iets	minder	dan	op	de	havo	en	het	vwo,	waar	50	procent	als	
minimum	geldt.	Daarnaast	geldt	de	eis	dat	de	kennis	van	het	
Nederlands	en	het	eindniveau	in	alle	vakken	niet	mag	afwijken	
van	de	normen	van	de	Inspectie.	Het	lesgeven	in	het	Engels	mag	
dus	niet	ten	koste	gaan	van	de	vakinhoudelijke	kennis.

Van	Putten:	‘Dit	is	vorig	jaar	allemaal	vastgelegd	in	een	officiële	
Standaard,	vastgesteld	door	het	landelijk	Netwerk	van	Twee-
talig	Onderwijs.	De	Standaard	is	de	basis	voor	het	tweetalig	
vmbo.	Nu	die	er	is,	kunnen	scholen	beginnen.’

Van	Putten	ijvert	er	al	drie	jaar	voor.	‘Ik	zag	dat	de	didactiek	
die	op	het	tweetalig	vwo	wordt	toegepast,	heel	actief	en	uit-
dagend	is	en	verschillende	niveaus	biedt.	Daarmee	zou	het	op	
het	vmbo	ook	moeten	lukken,	dacht	ik.	Het	Europees	Platform	
toonde	interesse	en	organiseerde	een	onderzoek	door	de	Rad-
boud	Universiteit	in	Nijmegen’.	

Voor	dit	onderzoek	heeft	de	Radboud	Universiteit	1000	basis-
schoolleerlingen	uit	groep	7	en	8	ondervraagd.	Vrijwel	alle	en-
quêteformulieren	kwamen	retour:	een	ongekende	respons	van	
bijna	100	procent.	Uit	de	antwoorden	van	de	kinderen	was	af	
te	leiden	naar	welk	vervolgonderwijs	ze	zouden	gaan,	maar	
ook	dat	veruit	de	meesten	positief	waren	over	les	in	het	Engels.	
Sommige	kinderen	schreven	dingen	op	als:	‘Eindelijk	krijgen	
ook	wij	de	kans	tweetalig	onderwijs	te	volgen’	en	‘wij	hebben	
het	ook	nodig’.	
‘Ja,	de	vraag	komt	eigenlijk	uit	de	leerlingen	zelf’,	zegt	Van	
Putten.	Maar	de	onderzoekers	spraken	ook	met	panels	van	ex-
perts	en	mensen	uit	het	vervolgonderwijs.	De	uitkomst	van	
het	onderzoek	was:	tweetalig	vmbo	is	zeker	haalbaar,	mits	het	
goed	wordt	georganiseerd	en	de	methodiek	wordt	gericht	op	
het	vmbo.	
‘Niet	zomaar	het	vwo-pakket	kopiëren,	dat	was	de	boodschap’,	
zegt	Van	Putten.	En	dat	is	dus	ook	niet	gebeurd.	De	Standaard	
is	speciaal	geschreven	voor	het	vmbo.

Projecten
Eén	van	de	aanpassingen	die	is	gemaakt,	is	dat	het	Engels	op	het	
vmbo	in	projecten	aangeboden	mag	worden;	het	hoeven	niet	per	
se	traditionele	vakken	te	zijn	die	in	het	Engels	worden	gegeven.	

tekst: Lucy beker
beeLd: peter arno broer

De leerlingen zeggen zelf:  
‘Wij hebben het ook nodig’
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Piramide-keurmerk

Meer	informatie	over	het	Piramide-keurmerk	staat		
www.cito.nl	(home>primair	onderwijs>piramide)

Van	Putten	noemt	het	voorbeeld	van	het	Fashion	Project	op	zijn	
school.	‘In	dat	project	zijn	de	leerlingen	bezig	met	een	mode-
show.	Ze	maken	kostuums,	maar	ze	zorgen	ook	voor	de	organi-
satie	en	presentatie	en	ze	schrijven	uitnodigingen:	allemaal	in	
het	Engels.	Ook	de	show	zelf,	als	de	ouders	komen	kijken,	is	in	het	
Engels.	De	leerlingen	zijn	hier	tien	weken	mee	bezig,	vier	uur	per	
week.	Daarna	volgt	dan	weer	een	nieuw	project	in	een	van	de	
vier	leergebieden	Mens	&	Maatschappij	,	Mens	&	Natuur,	Kunst	
&	Cultuur	of	Bewegen&	Sport.	Maar	we	doen	ook	wel	eens	een	
wiskundeproject	in	het	Engels.	Of	we	nodigen	native	speakers	

uit	voor	een	gastles.	Gevoegd	bij	de	‘gewone’	lesuren	Engels	en	
de	creatieve	vakken,	die	vaak	in	het	Engels	worden	gegeven,	
halen	we	de	30	procent	les	in	het	Engels	al	gauw.’

Resultaten
Het	Anna	van	Rijn	College	is	pas	sinds	september	bezig,	maar	
kan	toch	al	wat	zeggen	over	resultaten,	omdat	er	vorig	jaar	al	
is	geëxperimenteerd	met	projecten	in	het	Engels.	
‘Vroeger	dachten	we	dat	dit	te	moeilijk	zou	zijn	voor	deze	leer-
lingen.	We	waren	ook	bang	dat	hun	Nederlandse	taalontwik-
keling	achteruit	zou	gaan.	Maar	dat	blijkt	allemaal	niet	te	klop-
pen.	We	zien	de	kinderen	juist	groeien	in	hun	taalbeheersing.	Ze	

Informatie

Meer	weten	over	tweetalig	vmbo?	Neem	contact	op	
met	Onno	van	Wilgenburg	van	het	Europees	Platform,	
via	vanwilgenburg@epf.nl.	Of	kijk	op		
www.europeesplatform.nl.

worden	als	het	ware	taliger,	ze	gaan	ook	het	Nederlands	beter	
begrijpen’,	zegt	Van	Putten.	
Aan	het	stijgend	aantal	aanmeldingen	merkt	de	school	dat	
het	aanbod	in	elk	geval	aanslaat.	Veel	vmbo-scholen	volgen	
de	ervaringen	van	de	voorlopers	dan	ook	met	grote	belang-
stelling.	Van	Putten	merkt	aan	de	reacties	in	de	werkgroep	dat	
veel	scholen	staan	te	trappelen	om	ermee	te	beginnen.	‘Dit	zal	
heel	snel	groeien’.	

Docenten
Voor	de	docenten	van	het	Anna	van	Rijn	College	was	het	wel	
een	omslag	om	les	te	gaan	geven	in	het	Engels.	‘Maar	de	moti-
vatie	is	opvallend	groot’,	zegt	Van	Putten.	‘Docenten	zien	het	
nut	ervan	en	zij	doen	spontaan	mee	aan	de	extra	scholing	die	
de	directie	hen	gratis	aanbiedt.’	Het	Anna	van	Rijn	College	
heeft	inmiddels	in	samenwerking	met	de	lerarenopleiding	
in	Utrecht	een	startcursus	tweetalig	vmbo	ontwikkeld.	Ook	
biedt	de	directie	leraren	aan	om	een	tweeweekse	cursus	in	
Canterbury	in	Engeland	te	volgen.	Dat	hebben	al	vijftien	do-
centen	gedaan.	<

Leo van Putten: ‘Drie goede redenen voor tweetalig vmbo’

‘Motivatie onder docenten  
is opvallend groot’
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het innovatieve concept sterrenschool zal over tien jaar volledig zijn ingeburgerd. kinderen 
van nul tot en met twaalf jaar kunnen dan terecht in één gebouw en één organisatie, 
waarin de scheidslijn tussen onderwijs en opvang weg is. 

in sterrenschool vloeien 
onderwijs en opvang ineen

De	landelijke	aftrap	van	Sterrenschool	2.0	was	op	29	september	
tijdens	een	bijeenkomst	in	Kindcentrum	Vlechtwerk	in	Almere.	
Het	is	het	vervolg	op	het	concept	Sterrenschool	1.0,	dat	in	2007	
werd	gelanceerd.	Dat	gebeurde	nadat	de	gezamenlijke	motie	
van	de	toenmalige	Tweede	Kamerleden	Jozias	van	Aartsen	
(VVD)	en	Wouter	Bos	(PvdA)	was	aangenomen	om	het	onder-
wijs	en	de	kinderopvang	zo	in	te	richten	dat	er	voor	werkende	
ouders	meer	vrijheid	ontstaat.	Deze	motie	had	vooral	een	eco-
nomisch	motief,	omdat	met	meer	werkende	ouders	er	meer	geld	
wordt	verdiend,	maar	bij	de	uitwerking	van	het	concept	heeft	
altijd	het	belang	van	het	kind	voorop	gestaan.

Rust en regelmaat
Het	concept	Sterrenschool	is	ontwikkeld	door	twee	denktanks,	
waarin	onderwijs	en	opvangorganisaties	met	elkaar	samen-
werken.	De	ene	denktank	bedacht	het	concept,	de	andere	boog	
zich	over	de	verdere	uitwerking	en	praktische	invoering	er-
van.	Namens	VOS/ABB	zaten	Joop	Vlaanderen	en	Jan	Littink	in	

deze	denktanks.	Zij	leggen	uit	dat	dé	Sterrenschool	niet	bestaat.	
‘Scholen	kunnen	zelf	kiezen	welke	elementen	zij	uit	het	nieuwe	
concept	gebruiken.	De	essentie	ervan	is	dat	ze	voor	hetzelfde	
geld	meer	rust	en	regelmaat	realiseren,	zowel	voor	kinderen,	
ouders	als	personeel.	Een	Sterrenschool	kan	het	hele	jaar	op	
doordeweekse	dagen	van	7	uur	’s	ochtends	tot	7	uur	’s	avonds	
en,	als	daar	behoefte	aan	is,	ook	in	het	weekend	open	zijn.’
	
Een	ander	opmerkelijk	punt	is	dat	een	Sterrenschool	geen	lange	
verplichte	schoolvakanties	op	vaste	momenten	meer	heeft.‘De	
ouders	kunnen	zelf	over	vrije	dagen	beslissen.	Ook	medewer-
kers	kunnen	zelf	vakantieperiodes	bepalen.	Zo	ontstaat	voor	
iedereen	meer	vrijheid.’	Vlaanderen	en	Littink	wijzen	er	ook	op	
dat	in	een	Sterrenschool	kinderen	in	één	pedagogisch	klimaat	

leren,	waarbij	leren	wordt	gezien	als	ontwikkelen	in	de	breed-
ste	zin	van	het	woord.	Alle	onderwijs-	en	opvangmedewerkers	
werken	nadrukkelijk	vanuit	één	cultuur,	zodat	er	een	veilige	
en	vertrouwde	leeromgeving	ontstaat.

Theo Thijssenschool
Zutphen	is	een	van	de	plaatsen	waar	al	volgens	een	aantal	
elementen	uit	het	concept	Sterrenschool	wordt	gewerkt.	De	
openbare	Theo	Thijssenschool	en	kinderopvangorganisatie	
De	Blokkentoren	vormen	samen	met	een	peuterspeelzaal	het	
Educatief	Centrum	De	Hoven,	in	de	gelijknamige	wijk	aan	de	
westkant	van	de	IJssel.	‘Het	centrum	zoals	dat	hier	staat,	heeft	
sterke	overeenkomsten	met	de	Sterrenschool.	We	gaan	naar	
een	doorgaande	lijn	van	nul	tot	twaalf	jaar.	Opvang,	peuter-
speelzaal	en	basisonderwijs	worden	geïntegreerd.	Uiteindelijk	
willen	we	ook	de	overgang	van	het	primair	naar	het	voortge-
zet	onderwijs	stroomlijnen’,	vertelt	bestuursvoorzitter	Sjaak	
Scholten	van	Archipel	Primair,	de	stichting	waar	de	Theo	Thijs-
senschool	onder	valt.	

Samen	met	directeur	Emilia	Borninkhof	van	De	Blokkentoren	
laat	hij	zien	dat	in	de	dagelijkse	praktijk	onderwijs	en	opvang	
in	het	educatief	centrum	één	zijn,	hoewel	de	twee	organisaties	
op	papier	nog	naast	elkaar	bestaan.	‘Bij	veel	brede	scholen	zie	je	
dat	verschillende	organisaties	als	het	ware	in	een	bedrijfsver-
zamelgebouw	zitten.	De	mensen	die	voor	de	school	werken,	we-
ten	wie	de	opvangmedewerkers	zijn	en	andersom,	maar	verder	
dan	dat	gaat	het	vaak	niet.	Hier	zie	je	die	samenwerking	wel.	
De	intern	begeleider	van	de	school	bijvoorbeeld	kijkt	ook	mee	
bij	de	nul-	tot	vierjarigen.	Er	is	hier	echt	een	aansluiting	tussen	
opvang	en	onderwijs,	ook	als	het	om	inhoudelijke	programma’s	
gaat.	We	hebben	leerteams	waarin	mensen	van	verschillende	
disciplines	zitten,	dus	van	de	school,	de	overblijf	en	de	opvang.	
Dat	vind	ik	het	mooie	van	deze	locatie’,	aldus	Scholten.	

Kenmerkend	voor	het	Educatief	Centrum	De	Hoven	is	dat	de	
inhoudelijke	samenwerking	ook	op	leerlingniveau	tot	uiting	
komt.	Er	wordt	binnen	de	school,	de	peuterspeelzaal	en	de	
buitenschoolse	opvang	thematisch	gewerkt.	‘Een	mooi	voor-

’Naar doorgaande lijn  
van nul tot twaalf’
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Emilia Borninkhof en Sjaak Scholten: ‘Hier zie je echte samenwerking’

Themabijeenkomst Sterrenschool 2.0 en Andere Tijden

VOS/ABB	organiseert	op	donderdag	11	november	in	Woer-
den	een	themabijeenkomst	over	het	concept	Sterrenschool	
2.0	en	het	project	Andere	Tijden.

De	themabijeenkomst	volgt	op	de	presentatie	van	het	boek	
‘De	Sterrenschool	2.0,	concept	en	implementatie’	op	29	
september	in	Almere.	Dit	boek	is	samengesteld	door	onder-
wijs-	en	kinderopvangorganisaties	(waaronder	VOS/ABB),	
het	ministerie	van	OCW,	TNO	en	de	Argumentenfabriek.	
Alle	besturen	die	bij	VOS/ABB	zijn	aangesloten,	hebben	
gratis	een	exemplaar	van	dit	boek	toegestuurd	gekregen.

Het	project	Andere	Tijden,	dat	nauw	met	Sterrenschool	2.0	
samenhangt,	richt	zich	op	alternatieve	schooltijden.	Er	zijn	
verschillende	modellen	die	afwijken	van	de	traditionele	
schooltijden.	De	essentie	is	dat	een	andere	indeling	van	de	

schooldag	en	–week	kinderen	en	tweeverdieners	meer	rust	
en	regelmaat	kan	bieden.	

Waar en wanneer?
De	themabijeenkomst	is	op	donderdagmiddag	11	november	
van	13	tot	16	uur	in	het	kantoor	van	VOS/ABB	aan	de	Pola-
nerbaan	15	in	Woerden.	
Aanmelden	kan	via	secretariaatvereniging@vosabb.nl	on-
der	vermelding	van	‘Themabijeenkomst	Sterrenschool	2.0’.	
Vermeldt	u	ook	uw	naam,	de	organisatie	waarvoor	u	werkt	
en	uw	telefoonnummer.	Deelname	is	gratis	voor	leden	van	
VOS/ABB.	Zie	ook	www.vosabb.nl.

Wilt	u	meer	informatie?	Neemt	u	dan	contact	op	met	Joop	
Vlaanderen,	06-22939671,	jvlaanderen@vosabb.nl	of	met	
Jan	Littink,	06-12928581,	jlittink@vosabbconsulting.nl.	

beeld	van	die	thematische	samenwerking	is	dat	de	kinderen	
van	groep	6	bij	het	thema	verkeer	met	de	peuters	in	een	bus	
de	stad	zijn	rondgereden.	Zij	lieten	de	kleintjes	alle	verkeers-
borden	zien	en	vertelden	wat	die	betekenen.	Groep	6	had	zelf	
de	bus	geregeld	en	in	de	buurt	spulletjes	verkocht	om	aan	het	
geld	daarvoor	te	komen.	Daarmee	hebben	deze	leerlingen	ook	
laten	zien	dat	het	ondernemend	leren,	dat	we	hier	zo	belangrijk	
vinden,	aanslaat.’

Op inhoud verder bouwen
Het	is	niet	zo	dat	alle	elementen	uit	het	concept	Sterrenschool	
in	Zutphen	zijn	gerealiseerd.	Zo	werkt	het	educatief	centrum	
niet	met	flexibele	vakanties	en	is	het	ook	niet	in	het	weekend	
geopend.	Toch	zijn	Borninkhof	en	Scholten	ervan	overtuigd	dat	
het	educatief	centrum	het	concept	verder	gaat	invoeren	en	dat	
het	concept	vaste	voet	in	de	samenleving	krijgt.	

Complicerende	factor	kunnen	de	bezuinigingen	op	de	kinder-
opvang	zijn,	die	op	Prinsjesdag	zijn	aangekondigd.	‘Wij	vinden	
het	uiteraard	een	slechte	ontwikkeling	dat	er	op	opvang	wordt	
bezuinigd.	Dat	zal	ertoe	leiden	dat	er	minder	vraag	zal	ontstaan,	
maar	zeker	voor	veel	jonge	ouders,	van	wie	de	kinderen	nu	in	de	
kinderopvang	zitten,	is	het	vanzelfsprekend	dat	ze	allebei	al	of	
niet	in	deeltijd	werken.	Het	zal	de	komende	jaren	ongetwijfeld	
moeilijk	worden,	maar	in	de	tussentijd	moeten	we	op	inhoud	
verder	bouwen’,	aldus	Borninkhof.		<



Basisonderwijs

Groepsleerkracht internationaal 
basisonderwijs 
Regio Brabant
In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij 
per direct een bevoegd groepsleerkracht voor een 
internationale basisschool in Brabant. Voor deze 
functie zoeken wij een native speaker Engels.

Invalleerkracht basisonderwijs 
Regio Zuid-Holland en Noord-Holland
Geregeld zoeken wij groepsleerkrachten die op 
invalbasis willen werken in de regio Den Haag, 
Amsterdam e.o. Er zijn mogelijkheden voor kort-
durende en langdurige invalwerkzaamheden.

Groepsleerkracht Islamitisch 
basisonderwijs
Regio Noord-Holland
Voor een Islamitische basisschool in de regio 
Amsterdam zoeken wij per direct een inval-
leerkracht. Invalwerkzaamheden worden 
verricht in alle groepen.

Groepsleerkracht Invalpoule
Regio heel Nederland
In heel Nederland zijn wij doorlopend op zoek 
naar groepsleerkrachten die voor diverse basis-
scholen op invalbasis willen werken. Samen 
kijken wij naar de geschikste mogelijkheden.

Speciaal Onderwijs

Groepsleerkracht SO 
Regio Gelderland
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Arnhem 
zijn wij continu op zoek naar groepsleerkrachten 
binnen het SO. Het betreft reguliere en 
vervangende functies. 

Groepsleerkracht SO
Regio Brabant
Op korte termijn zoeken wij groepsleerkrachten 
SO voor de regio Breda die op regelmatige 
basis willen invallen. De voorkeur gaat uit naar 
groepsleerkrachten met ervaring in het SO of 
kennis van de doelgroep.
 
Groepsleerkracht VSO
Regio Zuid-Holland
In de regio Dordrecht zoeken wij een groepsleer-
kracht VSO die fulltime een vervanging tot de 
kerst op zich wil nemen. Wij zoeken leerkrachten 
die sterk in hun schoenen staan en flexibel zijn 
i.v.m. inzet in meerdere groepen.

Groepsleerkracht VSO
Regio Flevoland
Per direct zoeken wij een groepsleerkracht VSO 
voor een Cluster 4 school in de omgeving 
Lelystad. Het betreft een vervanging van 1 fte 
met nog onbekende duur. 

Voortgezet onderwijs

Docent Scheikunde
Regio Noord-Holland
Met spoed gezocht een 1e graads docent 
Scheikunde voor een scholengemeenschap in 
de regio Haarlem. Het gaat om een reguliere 
baan van 7-15 lesuren per week. 

Docent Frans
Regio Noord-Holland
Voor een openbare scholengemeenschap in de 
regio Haarlem zijn wij per direct op zoek naar 
een docent Frans. Het betreft een functie met 
een omvang van 1.0 fte, waarvan 0.4 fte ziekte-
vervanging en 0.6 fte regulier. 

Docent Duits
Regio Zuid-Holland
Voor een Vmbo school in de regio Rotterdam zijn 
wij per direct op zoek naar een docent Duits. 
Het betreft een reguliere functie van 0.24 fte, 
vertaald in 4 lesuren van 75 minuten in de 2e klas. 

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

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

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

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

jouw nieuwe baan! Wij honoreren conform de geldende onderwijs CAO 

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

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

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

 Werving & Selectie • Detacheren & Uitzenden • Flexpools • Interim management • Payrolling
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beleidsmedewerker marleen Lammers van vos/abb heeft onderzoek gedaan naar mogelijke 
morele verschillen tussen openbaar en rooms-katholiek basisonderwijs. als openbare scholen 
zich op het thema burgerschap van het bijzonder onderwijs willen onderscheiden, moeten zij 
een duidelijke eigen visie ontwikkelen, is haar conclusie.

‘Veel	ouders	hebben	de	verwachting	dat	
confessionele	scholen	in	moreel	opzicht	
beter	zouden	zijn	dan	niet-religieuze	
scholen’,	vertelt	de	pas	afgestudeerde	
onderwijskundige.	Deze	(voor-)oordelen	
waren	voor	haar	aanleiding	om	hier	on-
derzoek	naar	te	doen.	Dat	spitste	zich	toe	
op	burgerschapsonderwijs,	met	daarin	
specifieke	 aandacht	 voor	 het	 burger-
schapsgesprek	in	de	klas.	
Een	aantal	leerkrachten	van	openbare	
en	 katholieke	 scholen	 heeft	 voor	 dit	
onderzoek	aan	de	hand	van	een	poster	
een	moreel	dilemma	besproken	met	de	
leerlingen.	‘Op	de	poster	was	een	jonge-
tje	in	een	rolstoel	te	zien,	dat	naast	een	
grasveld	naar	een	groepje	voetballende	
kinderen	kijkt.	Leerkrachten	gingen	in	
gesprek	met	de	leerlingen	over	de	situ-
atie	op	de	poster.’

Uit	het	onderzoek	kwam	naar	voren	dat	
leerkrachten,	ongeacht	denominatie,	in	
het	gesprek	voornamelijk	vragen	stel-
den	aan	leerlingen.	Deze	vragen	hadden	
met	name	betrekking	op	het	gedrag	van	
de	leerling,	dus	op	het	handelen	in	de	
bepaalde	situatie.	Daarnaast	stelden	de	
leerkrachten	vragen,	waarbij	leerlingen	
zich	moesten	voorstellen	dat	ze	de	situ-
atie	zelf	meemaakten,	dus	om	zich	in	te	
leven	in	wat	er	op	de	poster	te	zien	was.	

Solidariteit
Lammers	constateerde	dat	wanneer	leer-
krachten	uitspraken	deden	waarin	een	
bepaalde	waarde	naar	voren	kwam,	deze	
uitspraken	voornamelijk	gericht	waren	
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op	solidariteit.	Uit	het	onderzoek	kwam	
ook	naar	voren	dat	er	geen	significante	
verschillen	waren	in	interactie	tussen	
leerkrachten	van	openbare	en	rooms-
katholieke	scholen.	‘Voor	de	onderwijs-
praktijk	is	het	de	vraag	of	het	wenselijk	
is	dat	er	geen	verschillen	zijn	waar	te	
nemen	bij	deze	lessen	en	leerkrachten	
van	de	twee	onderzochte	denominaties.	
Blijkbaar	is	er	een	basishouding	te	her-
kennen	in	een	burgerschapsgesprek,	die	
bij	leerkrachten	van	openbare	én	katho-
lieke	scholen	is	terug	te	zien.’

	Als	het	openbaar	onderwijs	zich	op	het	
gebied	van	burgerschap	van	het	bijzon-
der	onderwijs	wil	onderscheiden,	dan	
verdient	het	volgens	Lammers	de	aan-
beveling	om	te	investeren	in	een	eigen	
visie,	die	bij	leerkrachten	merkbaar	en	
zichtbaar	moet	zijn.

Visie op identiteit
In	2009	voerde	Lammers	in	het	kader	van	
haar	masterspecialisatie	Onderwijskunde	
aan	de	Radboud	Universiteit	Nijmegen	bij	
VOS/ABB	een	stage-onderzoek	uit	naar	re-
gionale	verschillen	in	de	visie	op	de	iden-
titeit	van	het	openbaar	primair	onderwijs.	
Bij	dit	onderzoek	stonden	de	kernwaarden	
van	het	openbaar	onderwijs	centraal,	zo-
als	VOS/ABB	die	samen	met	de	leden	heeft	
opgesteld.	‘De	conclusie	van	mijn	eerdere	
onderzoek	 was	 dat	 algemene	 toegan-
kelijkheid	en	benoembaarheid	door	de	
respondenten	uit	vijf	onderzochte	regio’s	
als	de	belangrijkste	kenmerken	van	het	
openbaar	onderwijs	werden	gezien.	Ook	

profileren met eigen  
visie op burgerschap

was	er	unanimiteit	over	het	belang	van	
de	democratische	uitgangspunten	van	het	
openbaar	onderwijs.’	

De	grootste	verschillen	nam	Lammers	
waar	op	het	thema	‘imago’.	‘In	de	regio	
Randstad	en	midden	werd	het	gebrek	aan	
identiteit	genoemd.	Ook	zou	openbaar	
onderwijs	gezien	worden	als	onderwijs	
zonder	waarden	en	normen.’	Verder	bleek	
dat	in	de	regio	Noord	openbaar	onderwijs	
vaak	als	het	vanzelfsprekende	onderwijs	
wordt	gezien,	in	tegenstelling	tot	de	van	
oorsprong	rooms-katholieke	regio	Zuid-
oost.	‘In	deze	regio	profileert	het	openbaar	
onderwijs	zich	sterk	met	kwaliteit	en	ver-
nieuwend	onderwijs’,	aldus	Lammers.		<

Marleen Lammers
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op bijna elke school loopt minstens één vertrouwenspersoon rond, waar leerlingen, 
medewerkers of ouders een beroep op kunnen doen wanneer zij een klacht hebben. 
Waarom is dit belangrijk en wat doet zo’n vertrouwenspersoon eigenlijk? school! sprak 
hierover met albert van der zalm, bovenschools vertrouwenspersoon van de haagse 
scholen. 

vertrouwenspersoon  
luistert en geeft raad

‘Een	bliksemafleider,	zo	noem	ik	mezelf	
wel	eens.	Eerst	de	druk	van	de	ketel	halen	
en	daarna	tot	de	kern	van	het	probleem	
zien	te	komen.’	Van	der	Zalm	is	sinds	
2008	vrijwillig	bovenschools	vertrou-
wenspersoon	van	De	Haagse	Scholen,	
stichting	voor	primair	en	speciaal	open-

baar	onderwijs	in	Den	Haag.	Door	zijn	
jarenlange	ervaring	als	basisschooldirec-
teur,	hoofd	Onderwijs	en	Cultuur	bij	de	
VNG	en	gemeenteraadslid	in	Den	Haag,	
was	hij	hiervoor	de	aangewezen	persoon.	
‘Toen	ze	me	vroegen,	heb	ik	niet	lang	na	
hoeven	denken.	Ik	draag	het	openbaar	

onderwijs	 een	 warm	 hart	 toe	 en	 wil	
graag	mijn	steentje	bijdragen	aan	het	
oplossen	van	conflicten.’	

Hoewel	elke	afzonderlijke	school	van	De	
Haagse	Scholen	een	interne	contactper-
soon	heeft,	is	de	aanwezigheid	van	een	

In het voortgezet onderwijs kunnen leraren én leerlingen terecht bij een vertrouwenspersoon.
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eerst	kwijt	te	raken,	om	vervolgens	meer	
inzicht	te	krijgen	in	het	daadwerkelijke	
probleem’,	legt	Van	der	Zalm	uit.	

Afhankelijk	van	de	klacht	geeft	de	ver-
trouwenspersoon	informatie	over	rech-
ten	 en	 plichten,	 of	 adviseert	 om	 een	

gesprek	met	de	school	aan	te	gaan.	Van	
der	Zalm:	‘Vaak	blijkt	het	probleem	na	
zo’n	gesprek	opgelost;	de	klager	snapt	
dan	waarom	de	school	bepaalde	keuzes	
heeft	gemaakt	en	de	school	wil	vaak	
best	wel	tegemoet	komen	aan	zijn	of	
haar	wensen.’	

Wanneer	de	klager	daarmee	 instemt,	
kan	de	vertrouwenspersoon	er	ook	een	
gesprek	met	het	bestuur	arrangeren.	In	
dat	geval	neemt	het	schoolbestuur	de	
klacht	over.	Als	de	klager	er	met	de	school	
of	het	schoolbestuur	niet	uitkomt,	kan	hij	
of	zij	een	klacht	indienen	bij	de	Lande-
lijke	Klachtencommissie.	In	het	geval	
van	bijvoorbeeld	seksuele	intimidatie	
of	geweldpleging	helpt	de	vertrouwens-
persoon	het	slachtoffer	met	de	aangifte	
bij	politie,	justitie	of	de	vertrouwensin-
specteur.	

Maar	waar	ligt	de	grens	in	je	taak	als	ver-
trouwenspersoon?	Volgens	Van	der	Zalm	
bepaalt	iedere	vertrouwenspersoon	dat	
zelf.	‘Ik	ben	bijvoorbeeld	nooit	aanwe-
zig	bij	een	gesprek	tussen	het	bestuur	
en	de	klager.	Je	staat	dan	tussen	twee	
waarheden	in.	Je	kunt	degene	die	jou	het	
probleem	heeft	toevertrouwd	het	gevoel	
geven	dat	je	niet	aan	zijn	kant	staat.	In	
zulke	gevallen	volg	ik	het	proces	vanaf	
de	zijlijn	en	houd	ik	een	vinger	aan	de	
pols.’	

Fulltime stand-by
‘Het	kan	zomaar	zijn	dat	iemand	je	over-
stuur	opbelt,	terwijl	je	in	de	supermarkt	
staat	of	een	dagje	weg	bent	met	je	gezin.	
Vertrouwenspersoon	ben	je	zeven	dagen	

bovenschools	vertrouwenspersoon	van	
groot	belang.	‘Vaak	is	de	vertrouwens-
persoon	op	school	gewoon	een	leerkracht,	
ib’er	of	bouwcoördinator	en	sommige	
kwesties	kun	je	nu	eenmaal	niet	met	
hen	bespreken.	Je	probleem	of	klacht	zou	
maar	net	betrekking	hebben	op	degene	

die	contactpersoon	is.	In	zulke	gevallen	
is	het	prettig	als	je	naar	de	bovenschools	
vertrouwenspersoon	kunt	stappen,’	legt	
Van	der	Zalm	uit.	

Van	 der	 Zalm	 heeft	 ongeveer	 tien	 ca-
sussen	 per	 jaar.	 Anders	 dan	 een	 ver-
trouwenspersoon	 in	 het	 voortgezet	
onderwijs,	heeft	hij	alleen	contact	met	
medewerkers	van	de	school	of	ouders.	
Leerlingen	spreekt	hij	niet,	die	zijn	nog	
te	jong.	

‘In	het	ene	geval	krijg	je	een	relatief	sim-
pele	vraag	die	je	zo	hebt	opgelost,	maar	
andere	 gevallen	 of	 klachten	 kunnen	
lange	en	intensieve	trajecten	opleveren’,	
vertelt	Van	der	Zalm.	‘Zo	kun	je	te	maken	
krijgen	met	een	leerkracht	die	een	rechts-
positionele	vraag	heeft	over	bijvoorbeeld	
een	zwangerschap,	of	een	ouder	die	wil	
weten	of	een	schoolreisje	wel	of	niet	ver-
plicht	is,	omdat	hij	het	geld	daarvoor	niet	
heeft.	Maar	het	komt	ook	voor	dat	je	als	
vertrouwenspersoon	echt	ingewikkelde	
klachten	krijgt,	vaak	met	een	lange	voor-
geschiedenis,	over	bijvoorbeeld	onheuse	
bejegening	door	de	schoolleiding,	slechte	
begeleiding	van	een	zorgleerling,	of	de	
inrichting	van	de	schoolorganisatie.	Ook	
klachten	over	discriminerend	gedrag,	
seksuele	intimidatie	of	agressie,	geweld	
of	pesten	kunnen	in	theorie	voorkomen.’	

Aandacht
‘Wanneer	je	een	klager	spreekt,	is	het	
allereerst	belangrijk	dat	je	aandachtig	
luistert	naar	wat	de	klager	te	vertellen	
heeft.	Vaak	zit	de	persoon	in	kwestie	vol	
spanning	en	emotie.	Het	is	zaak	om	dit	

Aanspreekpunt voor  
kleine en grote klachten

Albert van der Zalm: ‘Vertrouwenspersoon 
ben je zeven dagen per week’

per	week	en	daar	moet	je	wel	mee	kun-
nen	omgaan’,	benadrukt	Van	der	Zalm.	
‘Je	moet	fulltime	standby	zijn.	Daarnaast	
moet	je	geduldig	zijn,	aandachtig	luiste-
ren	en	de	tijd	nemen	om	een	zorgvuldig	
antwoord	te	geven	aan	degene	die	jou	
opbelt	of	een	e-mail	stuurt.’	
Van	der	Zalm	werkt	nauw	samen	met	
Marion	Ferber,	de	andere	bovenschoolse	
vertrouwenspersoon	 van	 de	 Haagse	
Scholen.	‘We	kunnen	onderling	casussen	
doorsturen	en	zo	handig	gebruikmaken	
van	onze	individuele	kennis.	Ook	is	het	
prettig	dat	je	iemand	hebt	aan	wie	je	een	
situatie	kunt	voorleggen	en	van	wie	je	
feedback	kunt	krijgen’,	vertelt	hij.	

De	 meeste	 voldoening	 haalt	 van	 der	
Zalm	uit	de	momenten	waarop	hij	van	
degene	die	hij	geholpen	heeft	een	be-
dankje	krijgt.	‘Het	is	fijn	om	te	horen	dat	
iemand	steun	heeft	gehad	aan	je	advie-
zen	en	begrip.	Dat	maakt	het	werk	als	
vertrouwenspersoon	extra	leuk.’		<

vertrouWenspersoon  
tekst: WIetske Idema

beeLd: pr
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tekst: mIchIeL JongeWaard

ruim 90 procent van de basisscholen in nederland schenkt aandacht aan hoogbegaafde 
leerlingen. dat blijkt uit een rapport van het gronings Instituut voor onderzoek van 
onderwijs (gIon), dat werd gedaan in opdracht van de Inspectie van het onderwijs. aan 
de uitwerking en invulling kan echter nog veel worden verbeterd. de meeste schoolleiders 
geven overigens te kennen zelf nog ontevreden te zijn over de invulling van het aanbod. 

Meeste scholen  
hebben aandacht voor 
hoogbegaafdheid

De	inspectie	toont	zich	in	een	beschouwing	van	het	rapport	
positief	kritisch	over	de	aandacht	voor	hoogbegaafdheid	in	
het	basisonderwijs.	Het	onderzoek	maakt	duidelijk	dat	er	op	
de	meeste	basisscholen	aandacht	en	erkenning	is	voor	meer-	en	
hoogbegaafde	leerlingen.	Een	vaste	definitie	van	het	begrip	
hoogbegaafdheid	wordt	in	het	onderzoek	evenwel	niet	gehan-
teerd,	omdat	daar	ook	in	de	schoolpraktijk	nauwelijks	sprake	
van	is.	Dat	blijkt	al	uit	het	feit	dat	er	volgens	de	ondervraagde	
scholen	gemiddeld	16	(hoog)begaafde	leerlingen	op	school	zit-
ten,	terwijl	dat		er	volgens	de	criteria	van	de	onderzoekslitera-
tuur	ongeveer	5	zouden	moeten	zijn.

Scholen	gaan	op	verschillende	manieren	om	met	hoogbegaafde	
leerlingen.	Sommige	scholen	nemen	deel	aan	het	zogenaamde	
Leonardo-onderwijs,	andere	scholen	hebben	een	eigen	plus-
groep	of	kennen	een	verrijkingsaanbod	voor	individuele	leer-
lingen	in	de	klas.	Op	dit	moment	is	er	echter	nog	weinig	bekend	
over	de	kwaliteitszorg:	wat	zijn	de	vooraf	gestelde	doelen	van	
het	aanbod	en	hoe	zijn	de	resultaten?

Gedifferentieerd aanbod 
Het	merendeel	(40	procent)	van	de	scholen	die	een	eigen	aan-
bod	voor	hoogbegaafde	leerlingen	hebben,	vult	dat	in	met	een	
gedifferentieerd	programma	in	de	eigen	klas.	Ongeveer	19	pro-
cent	heeft	een	gedeeltelijke	plusgroep	binnen	de	eigen	school	
en	slechts	2	procent	neemt	deel	aan	een	Leonardo-concept.	
Het	GION	concludeert	dat	in	het	geval	van	differentiatie	in	de	
klas	het	vaak	lastig	is	om	voldoende	resultaat	te	halen.	Nog	
niet	in	de	helft	van	de	gevallen	voldoet	het	gedifferentieerde	
programma	aan	alle	eisen	om	tot	door	de	onderzoekers	gede-
finieerd	‘hoog-effectief’	onderwijs	te	komen.	Opvallend	is	dat	
een	extra	plusgroep	volgens	het	onderzoek	maar	nauwelijks	
meer	voorwaarden	tot	succes	biedt.	In	beide	gevallen	is	er	vaak	
te	weinig	beoordeling	van	het	leerlingenwerk	en	is	er	te	weinig	

Rapport over hoogbegaafd-
heid in het basis onderwijs

In	het	rapport	‘Onderwijsaanbod	aan	(hoog)begaafde	
leerlingen		in	het	basisonderwijs’	beschrijven	de		
onderzoekers	hoe	er	in		het	basisonderwijs	wordt		
omgegaan	met	het	stimuleren	van	hoogbegaafde		
leerlingen.	Het	integrale	rapport	is	te	vinden	op		
www.voo.nl	>	onderwijsbeleid	>	dossier	hoogbegaafd-
heid.

afstemming	tussen	de	betrokken	leerkrachten,	waardoor	het	
aanbod	in	de	plusgroep	het	risico	loopt	los	te	staan	van	het	
klassikale	aanbod.	De	meeste	scholen	onderkennen	overigens	
wel	de	problemen	en	de	mogelijke	verbeterpunten.

Financiering
Er	kan	variatie	zitten	in	de	financiering	van	het	aanbod	voor	
hoogbegaafde	leerlingen.	Veelal	wordt	het	uit	de	reguliere	be-
groting	gefinancierd,	maar	in	sommige	gevallen	is	er	sprake	
van	een	vrijwillige	ouderbijdrage	of	subsidie.	De	inspectie	
concludeert	met	enige	terughoudendheid	dat	er	in	de	meeste	
gevallen	geen	extra	bijdrage	van	ouders	wordt	gevraagd	voor	
het	extra	aanbod.	Er	wordt	in	de	beschouwing	nadrukkelijk	
op	gewezen	dat	een	ouderbijdrage	in	dit	geval	altijd	vrijwil-
lig	moet	zijn.	De	financiering	betekent	vooral	in	het	geval	van	
aparte	Leonardo-klassen	een	flinke	belasting	voor	schoolbe-
sturen,	omdat	deze	vorm	van	onderwijs	kostbaarder	is	dan	een	
geïntegreerd	aanbod	in	de	eigen	klas.	<
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de schoolleider van het Jaar-pluim is dit keer voor de 
friese basisschooldirecteur Willem Wouda. een hoog 
ambitieniveau en externe gerichtheid vindt hij essentieel. 
“Ik wil dat kinderen laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen.” 

pluim voor  
directeur van  
Friese topschool

De	geboren	Fries	is	sinds	2000	directeur	
van	openbare	basisschool	‘t	Holdersnêst	
in	het	dorp	Harkema.	Het	ambitieniveau	
dat	hij	met	zijn	team	en	de	leerlingen	na-
streeft,	wordt	direct	zichtbaar	in	het	nieu-
we	gebouw.	Waar	tot	drie	jaar	geleden	een	
oude	school	met	een	lek	dak	stond,	staat	
nu	een	fris	en	modern	pand.	Een	ruime	
centrale	hal	met	bibliotheek	en	keuken,	
goed	geoutilleerde	lokalen	met	digiborden	
en	tientallen	computers	maken	modern	
kwaliteitsonderwijs	mogelijk.

Doe maar normaal…
Het	hoge	ambitieniveau	en	de	externe	
gerichtheid	zijn	volgens	Wouda	in	Fries-
land	geen	vanzelfsprekendheden.	‘De	
standaard	hier	is	dat	je	je	bescheiden	
opstelt.	Doe	maar	normaal,	dan	doe	je	al	
gek	genoeg!	Dit	heeft	de	sociaal-econo-
mische	ontwikkeling	altijd	geremd.	Ik	
wil	dat	kinderen	zich	met	positief	lef	aan	
anderen	voorstellen.	Borst	vooruit	en	laat	
maar	zien	wie	je	bent	en	wat	je	kunt!’	
Hij	wil	kinderen	motiveren	door	het	le-
ren	betekenisvol	te	maken	en	ze	daar-
mee	te	laten	ervaren	dat	de	basisschool	
veel	meer	is	dan	dat	gebouw	waar	je	nu	
eenmaal	naar	toe	moet.	Zo	zijn	er	in	het	
kader	van	het	project	Kids	&	Company	
contacten	met	bedrijven.	Groep	7	bijvoor-
beeld	werkt	aan	een	website,	waarop	
kinderen	kunnen	zien	wat	er	voor	hen	te	
doen	is	in	de	regio	Noordoost-Friesland.	
‘Recreatieve	bedrijven	kunnen	zich	pro-

fileren	met	filmpjes	en	interviews,	die	de	
kinderen	zelf	maken	en	online	zetten.’	
Andere	groepen	organiseren	een	actie	
voor	een	goed	doel,	leren	hoe	ze	kunnen	
ondernemen	of	maken	een	kinderkrant.	
Dit	betekenisvolle	leren	komt	ook	tot	ui-
ting	in	de	contacten	die	leerlingen	via	het	
digibord	hebben	met	allerlei	mensen	die	
een	niet-alledaags	beroep	uitoefenen.	Zo	
heeft	een	F16-piloot	van	Vliegbasis	Leeu-
warden	via	skype	over	zijn	werk	verteld	
en	is	er	op	die	manier	ook	contact	gelegd	
met	Zakenvrouw	van	het	Noorden	Nel-
leke	Mulder	en	de	Friese	uitzendonderne-
mer	Romke	Kooyenga.	‘Ook	is	er	geskypet	
met	de	burgemeester.	Hij	vertelde	dat	hij	
in	het	voortgezet	onderwijs	een	keer	is	
blijven	zitten.	Je	kunt	dus	veel	bereiken,	
ook	als	het	een	keer	wat	minder	goed	
gaat.’

Intrinsieke motivatie
Wouda	benadrukt	dat	de	ambities	van	
de	school	natuurlijk	ook	worden	gevoed	
door	het	team.	Als	directeur	wil	hij	geen	
abstracte	 onderwijsdoelen	 waar	 de	
leerkrachten	voor	worden	gekneed.	‘We	
moeten	met	elkaar	onze	doelen	bepalen,	
waarbij	het	van	belang	is	dat	de	leer-
krachten	hun	eigen	proces	vormgeven.	
Het	werkt	inspirerend	als	je	zelf	ziet	waar	
je	tekortkomingen	en	je	kansen	liggen.	
Dat	verhoogt	de	intrinsieke	motivatie,	
wat	uiteindelijk	goed	is	voor	de	kwaliteit	
van	ons	onderwijs.‘	<

Schoolleider van  
het Jaar-Pluim

Onderwijsbureau	Meppel	heeft	
de	Schoolleider	van	het	Jaar-
Pluim	op	29	september	uitgereikt.	
Willem	Wouda	werd	uit	drie	
genomineerden	gekozen	als	
winnaar,	omdat	het	team,	de	ouders	
en	het	bestuur	ROOBOL	hem	zien	
als	een	enthousiaste,	gedreven,	
humoristische	en	inspirerende	
schoolleider.	‘Willem	is	ambitieus	
met	oog	voor	mens	en	organisatie.	
Hij	kenmerkt	zich	door	zijn	volledige	
inzet	om	van	zijn	school	een	
topschool	in	Friesland	te	maken’,	
aldus	de	jury.	

frIese schooLLeIders  
tekst en beeLd: martIn van den bogaerdt
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over het kapitaal van schoolbesturen is de laatste jaren al veel gezegd. Is het waar dat  
scholen te veel geld oppotten? nee, zo blijkt uit onderzoek. Wel moeten scholen beter 
aantonen waaróm ze een deel van hun vermogen als spaargeld opzij zetten. dat kan door  
de risico’s in kaart te brengen.

‘breng de risico’s in kaart’

De	Commissie	Don	heeft	vorig	jaar	de	vermogenspositie	van	
schoolbesturen	onderzocht.	Don	kwam	met	het	begrip	‘kapi-
taalnorm’	en	constateerde	dat	er	weliswaar	schoolbesturen	zijn	
die	deze	norm	overschrijden,	maar	dat	zo’n	bestuur	dan	nog	
niet	zonder	meer	als	‘rijk’	bestempeld	kan	worden.	Dat	hangt	
helemaal	af	van	de	situatie	waarin	dat	bestuur	verkeert	en	de	
toekomstige	verplichtingen	en	risico’s	die	op	de	scholen	afko-
men.	Om	dit	inzichtelijker	te	maken	adviseert	Don	de	schoolbe-
sturen	jaarlijks	een	meerjarenbegroting	en	een	risico-analyse	
op	te	stellen.

Dat	vindt	ook	Geke	Lexmond,	teammanager	bij	VOS/ABB	Con-
sulting,	die	met	haar	team	schoolbesturen	ondersteunt	bij	hun	
financiële	zaken.	Zij	merkt	in	de	praktijk	dat	al	veel	schoolbestu-
ren	begonnen	zijn	met	risico-analyses.	‘Het	besef	groeit	dat	een	
goed	inzicht	in	de	financiële	risico’s	van	groot	belang	is.	Juist	voor	
het	onderwijs	moet	het	helder	zijn	hoeveel	er	geïnvesteerd	kan	
worden	en	hoeveel	er	gespaard	moet	worden’,	aldus	Lexmond.

Award
Lexmond	vindt	het	zelfs	zo	belangrijk	dat	ze	een	Award	laat	
ontwerpen,	die	wordt	uitgeloofd	voor	het	schoolbestuur	dat	
na	het	maken	van	een	risico-analyse	het	beste	aan	de	slag	is	
gegaan	met	zijn	financieel	beleid.	‘Zo	willen	we	stimuleren	dat	
er	ook	echt	iets	wordt	gedaan	met	zo’n	risico-analyse’,	zegt	ze.	
‘Het	moet	geen	papieren	tijger	worden’.	Uiteindelijk	gaat	het	
erom	dat	het	schoolbestuur	niet	alleen	zijn	financiële	positie	
scherp	in	beeld	heeft,	maar	daar	ook	op	gaat	sturen.	

‘Vaststaat	dat	een	deel	van	de	inkomsten	opzij	gezet	moet	wor-
den	voor	toekomstige	verplichtingen,	maar	ook	voor	zowel	
voorzienbare	als	onvoorzienbare	risico’s’,	legt	Lexmond	uit.	Een	
voorzienbaar	risico	is	bijvoorbeeld	een	wat	ouder	personeelsbe-
stand:	dan	kunnen	er	nog	forse	bapo-kosten	aankomen.	Maar	
ook	een	jong	personeelsbestand	kan	een	risico	inhouden	want	
vooral	jonge	personeelsleden	maken	gebruik	van	ouderschaps-
verlof.	Dit	soort	risico’s	zijn	wel	in	te	calculeren.

Onverwachte tegenvallers
Daarnaast	zijn	er	echter	reserves	nodig	voor	ónvoorzienbare	
risico’s.	Dat	zijn	tegenvallers	die	zich	onverwachts	kunnen	

voordoen.	Denk	aan	een	conflict	met	een	personeelslid,	een	
onverwacht	hoog	ziekteverzuim	of	een	plotselinge	leerlin-
gendaling	omdat	bijvoorbeeld	een	andere	school	in	de	buurt	
een	nieuw	gebouw	oplevert	en	leerlingen	wegtrekt.	Dan	zit	
het	schoolbestuur	opeens	met	teveel	personeel.	‘Er	is	altijd	een	
buffer	nodig	om	dit	soort	tegenvallers	op	te	vangen.	Daarom	is	
het	te	makkelijk	om	te	zeggen	dat	een	bestuur	teveel	geld	oppot.	
Zo’n	buffer	moet	er	zijn’.	

Lexmond	helpt	scholen	de	risico’s	in	kaart	te	brengen	.	Ook	ad-
viseert	ze	scholen	hoe	groot	de	buffer	moet	zijn,	en	hoeveel	er	
gereserveerd	moet	worden	voor	de	wel	voorzienbare	risico’s.	
‘Daarna	kijken	we	hoeveel	kapitaal	er	daadwerkelijk	is.	Soms	
valt	het	mee	en	is	er	nog	ruimte	voor	een	eenmalige	investering.	
Maar	in	andere	gevallen	moet	er	bezuinigd	worden.	Wij	komen	
beide	situaties	tegen,	het	verschilt	per	bestuur.’		<

tekst: Lucy beker
beeLd: martIn droog

 Informatie

Geke	Lexmond,	telefoon	06-20516610,		
glexmond@vosabb.nl.	Leden	van	VOS/ABB	ontvangen	
korting	op	het	adviestraject	en	de	risico-analyse.
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tekst: Jan barendse
beeLd: nIco schouten

de voo-onderwijsprijs zet tweejaarlijks een interessante en opvallende persoonlijkheid uit 
het openbaar onderwijs in de schijnwerpers. Iemand die dit jaar net naast de prijs greep, 
maar wel lof verdient voor zijn initiatief campus teniersplantsoen, is ajoeb mohamed, 
directeur van het nova college in den haag.

Campus met weekendschool 
slaat aan in den haag

Ajoeb	Mohamed	maakte	op	zijn	Nova	Col-
lege	in	de	Haagse	Schilderswijk	een	groot	
succes	van	het	project	Campus	Teniers-
plantsoen.	Het	project	is	genoemd	naar	
het	plaatselijke	Teniersplantsoen	en	biedt	
leerlingen	én	volwassenen	uit	de	buurt	de	
kans	om	zich	na	schooltijd	en	op	zaterdag,	
op	doordeweekse	avonden	en	soms	zelfs	
op	zondag	verder	te	ontwikkelen.	Het	pro-
ject	komt	uit	de	koker	van	Ajoeb	Mohamed	
en	Kars	Veling,	algemeen	directeur	van	de	
Johan	de	Witt	Scholengroep,	waaronder	
het	Nova	College	ressorteert.

Kars	Veling	droeg	Ajoeb	Mohamed,	als	
motor	van	het	project,	voor		als	kandidaat	
voor	de	VOO-onderwijsprijs.	‘Hij	weet	
mensen	te	overtuigen	van	de	grote	waar-

de	van	het	project.	Hij	schrijft	geen	dikke	
rapporten,	maar	toont	een	overvloed	aan	
praktische	daadkracht.	En	hij	is	een	voor-
treffelijk	organisator;	heel	direct.	Boven-
dien	kent	hij	de	mensen	en	weet	altijd	
de	juiste	toon	te	vinden.	En	dat	is	niet	de	
toon	van	de	goedwillende	welzijnswer-
ker.	Die	hebben	vaak	iets	van:	“Je	hebt	het	
moeilijk	en	ik	kom	je	een	beetje	helpen.”	
Aan	die	neerbuigendheid	maakt	hij	zich	
niet	schuldig.	En	hij	heeft	gezorgd	voor	
een	kwalitatief	en	stevig	aanbod	voor	
jongeren	en	volwassenen.	Die	weten	dus	
dat	ze	er	echt	iets	aan	hebben.	Dat	is	een	
sleutelfactor	geweest	in	de	ontwikkeling	
van	de	Campus.’

Grote diversiteit
Ajoeb	Mohamed	is	zonder	twijfel	een	dui-
zendpoot,	want	behalve	al	zijn	inspan-
ningen	voor	het	project,	leidt	hij	ook	nog	
zijn	school	en	dat	is	geen	sinecure.	De	
vijfhonderd	leerlingen	zijn	allemaal	uit	
andere	landen	afkomstig	en	sommigen	
spreken	 nog	 geen	 woord	 Nederlands.	
Het	Nova	College	is	er	voor	leerlingen	
van	twaalf	tot	en	met	zeventien	jaar,	die	
korter	dan	twee	jaar	in	Nederland	zijn.	
De	bedoeling	is	dat	zij	na	een	intensieve	
periode	van	anderhalf	tot	maximaal	drie	
jaar	NT2-onderwijs	door	kunnen	stro-
men	naar	een	vorm	van	regulier	voort-
gezet	onderwijs.

500 cursisten op zaterdag
Mohamed	is	een	drukbezet	man.	Voor	
een	onderhoud	met	hemzelf	op	korte	

termijn	is	een	telefoongesprek	de	enige	
optie;	even	tussendoor,	op	zaterdag.	Op	
de	achtergrond	klinken	geluiden	van	een	
school	in	vol	bedrijf.	‘We	hebben	nu	zater-
dagschool’,	verklaart	Mohamed.	‘Naast	
het	reguliere	dagonderwijs	hebben	we	
na	drie	uur	’s	middags	veel	programma’s	
voor	de	buurtbewoners	en	leerlingen	en	
op	zaterdag	hebben	we	zelfs	wel	500	cur-
sisten	hier,	waarvan	de	helft	volwasse-
nen.	Dat	zijn	ongeveer	veertien	groepen	
die	voor	taallessen	komen,	twee	groepen	
voor	Engels	en	vier	voor	ICT.	En	ook	nog	
een	groep	die	komt	voor	een	modevakop-
leiding.	Dat	zijn	er	bij	elkaar	zo	tussen	de	
250	en	300	mensen.	En	dan	de	leerlingen	
nog.	We	hebben	ongeveer	zestig	leerlin-
gen	van	de	basisschool,	groep	zeven	en	
acht,	die	het	programma	Warmlopen	
voor	 de	 Brugklas	 volgen.	 Die	worden		
bijgespijkerd	 in	 begrijpend	 lezen	 en	
technisch	lezen.	De	grootste	groep	leer-
lingen	komt	uit	het	voortgezet	onderwijs.	
Die	komen	voor	extra	lessen	wiskunde,	
natuurkunde,	scheikunde,	economie	en,	
uiteraard,	Nederlands.’

Grandioos
‘Ik	vond	het	zonde	dat	onze	school	na	
drieën	niet	meer	in	gebruik	was:	een	
infrastructuur	van	miljoenen	die	uit	
belastinggeld	wordt	bekostigd.	Ik	vond	
Kars	Veling	direct	aan	mijn	zijde.	Maar	je	
moet	eerst	wel	de	financiering	rond	zien	
te	krijgen.	Dat	was	nog	niet	zo	gemakke-
lijk,	maar	toch	lukte	het	ons’,	aldus	Mo-
hamed.	‘We	willen	met	onze	school	een	
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WIJ NEMEN JOU SERIEUS
Naar de Zaterdagschool kom je om iets te leren. Elke zaterdagmorgen van 

9.30 uur tot 12.30 uur worden de lessen gegeven (met een half uur pauze). 

Meld je je aan voor een cursus, dan ben je wel verplicht de hele cursus af te 

maken. Op die manier laten wij zien dat wij jou serieus nemen.

EN DE ZATERDAGSCHOOL 
IS ER OOK VOOR U !
U wilt wat bijleren. Ook als volwassene kunt u bij ons terecht voor diverse 

cursussen. Iedereen vanaf 18 jaar kan bijvoorbeeld een cursus Nederlands 

volgen, maar misschien is de cursus ICT iets voor u, als u meer wilt weten 

over computers? Hebt u vragen waarop u geen antwoord weet? Aan onze 

balie staan de medewerkers voor u klaar om u te helpen.

KUNNEN WE U ERGENS MEE HELPEN?
Aan onze balie zitten medewerkers die van alle markten thuis zijn. Zij 

beantwoorden de hulpvragen van leerlingen én buurtbewoners. Vragen 

over verschillende onderwerpen zoals werk en opleiding, opvoeding, 

burgerschap of hulpverlening kunt u hier stellen. Wij luisteren naar u. De 

medewerkers gaan direct achter de antwoorden aan en komen zo snel 

mogelijk bij u terug om uw vraag naar tevredenheid te beantwoorden.

LOCATIES
De meeste cursussen worden gegeven 

in het Nova College of op locaties van Zebra.

Adres Nova College:

Hooftskade 127/129

2526 KB Den Haag

HOE MELD IK ME AAN?
Voor meer informatie en aanmeldingen,

bel met het algemene telefoonnummer: 

070 388 42 00

Kijk ook op: 

www.novacollegedenhaag.nl

www.zebrawelzijn.nl

www.campusteniersplantsoen.nl

De cursussen worden voor alle jongeren en

buurtbewoners gegeven. Iedereen is dus welkom!

De Zaterdagschool is onderdeel van Campus Teniersplantsoen. 

Campus Teniersplantsoen is een hecht netwerk van partners dat zich 

inzet voor talentontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen 

uit de Schilderswijk. Daarmee vergroot de campus hun kansen op 

een volwaardige plek in de maatschappij én ontstaat een prettige en 

veilige leefomgeving.

Jij wilt toch ook alles uit het 

leven halen wat er in zit? 

Op de Zaterdagschool kan je 

jezelf hogerop werken.
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Campus met weekendschool 
slaat aan in den haag

bijdrage	leveren	aan	een	betere	samen-
leving.	Bij	veel	mensen	hier	heerst	een	
grote	behoefte	om	hun	positie	te	verbete-
ren.	En	dat	zal	in	vergelijkbare	wijken	in	
andere	steden	niet	anders	zijn.	Daarom	
hoop	ik	van	ganser	harte	dat	wat	wij	hier	
hebben	neergezet	in	den	lande	navolging	
zal	vinden.	In	Den	Haag	gaat	het	concept	
zich	al	verspreiden.’

Voor	Ajoeb	Mohamed	komt	langzamer-
hand	de	pensioengerechtigde	leeftijd	in	

zicht.	‘Het	is	prachtig	om	dit	allemaal	
mee	te	maken.	Ik	doe	dit	met	ontzettend	
veel	plezier,	maar	er	zijn	een	paar	dingen	
die	ik	ook	nog	wil	doen	en	die	zijn	niet	
te	combineren	met	dit	drukke	bestaan.	
Zo	houd	ik	van	reizen	en	wil	ik	ook	weer	
gaan	studeren.’	Er	zal	dus	binnen	niet	
al	te	lange	tijd	een	opvolger	voor	Moha-
med	benoemd	moeten	worden.	Over	een	
paar	functie-eisen	heeft	Mohamed	een	
glasheldere	mening,	een	mening	die	ook	
veel	over	hemzelf	zegt:	‘Degene	die	hier	

De	VOO-onderwijsprijs	is	dit	jaar	
toegekend	aan	Wim	Pak,	directeur	
van	obs	Bloemhof	in	Rotterdam.	
Over	Wim	Pak	stond	in	het	vorige	
nummer	van	School!	een	repor-
tage.	Ajoeb	Mohamed	eindigde	
als	goede	tweede	in	de	strijd	om	
de	VOO-onderwijsprijs.

straks	de	leiding	van	mij	gaat	overne-
men,	moet	allereerst	dit	concept	onder-
schrijven.	Niet	alleen	het	dagonderwijs,	
maar	ook	het	brede	buurt-concept	van	
het	project	Campus	Teniersplantsoen.	
Anders	komt	hij	wat	mij	betreft	echt	niet	
binnen!	En’,	zegt	hij	lachend,	‘als	ik	geen	
goede	opvolger	krijg,	dan	blijf	ik	toch	ge-
woon	doorgaan?!’		<

Campus Teniers-
plantsoen

Rondom	het	Teniersplantsoen	in	
de	Haagse	Schilderswijk	hebben	
een	drietal	maatschappelijke	
partners	de	handen	ineen	
geslagen	om	met	steun	van	
de	gemeente	Den	Haag	de	
leefbaarheid	en	de	sociale	
binding	binnen	dit	gebied	te	
vergroten.
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tekst: Lucy beker
beeLd: Jan van der meyde

dankzij een uniek pilotproject voor het basisonderwijs zit in de regio IJssel en Lek geen 
enkel probleemkind meer thuis. ze zitten in speciale klasjes van het project herstart en  
op de rails Junior, die erop zijn gericht de kinderen terug te plaatsen op een gewone  
school. het succes is groot, maar het project loopt af.

proefproject is redding 
voor jonge thuiszitters

Kiek	Broekman,	directeur	van	het	WSNS-
samenwerkingsverband	IJssel	en	Lek	in	
Capelle	aan	den	IJssel,	is	er	trots	op	dat	
ruim	dertig	kinderen	die	wegens	ern-
stige	gedragsproblemen	thuiszaten,	nu	
weer	 naar	 school	 gaan.	 Dat	 is	 het	 re-
sultaat	van	de	eerste	twee	jaar	van	het	
proefproject.	‘Deze	aanpak	is	een	ultiem	
voorbeeld	van	passend	onderwijs’.	

Broekman	neemt	ons	mee	naar	De	Piloot,	
een	openbare	cluster	4-school	in	de	Rot-
terdamse	wijk	Ommoord,	grenzend	aan	
Capelle.	Hier	zijn	de	klasjes	van	Herstart	
en	Op	de	Rails	Junior	ondergebracht,	in	
een	apart	bijgebouwtje.	Twee	lokalen	en	
vier	leidsters	voor	de	12	leerlingen,	onder	
wie	drie	kleuters.	Hoe	jong	ze	ook	zijn,	
dit	zijn	allemaal	kinderen	die	eerder	op	
hun	eigen	school	zijn	geschorst	wegens	
wangedrag.	 Kinderen	 die	 om	 allerlei	
redenen	nergens	meer	terecht	konden	
en	noodgedwongen	thuis	bleven,	 ter-
wijl	ze	leerplichtig	zijn.	Hun	ouders	zijn	
vaak	wanhopig.	Herstart	biedt	hun	een	
nieuwe	kans.	

‘Het	 zijn	 gewone	 kinderen,	 ze	 heb-
ben	 in	 het	 algemeen	 geen	 stoornis.	
Wel	 is	er	 vaak	sprake	 van	heftige	 ge-
zins-	 en	 omgevingsproblemen	 waar-
door	ze	uit	hun	evenwicht	zijn’,	vertelt		
Marion	Stolwerk,	afdelingsleider	van	
De	Piloot,	die	het	project	onderdak	biedt.	
‘Een	interventie	als	deze	kan	veel	beteke-
nen	voor	deze	kinderen,	hun	ouders	en	de	
school.	Ze	kunnen	allemaal	even	tot	rust	

komen	en	de	kinderen	krijgen	hier	een	
super-vaardigheidstraining.	Dat	werkt’.	

Wennen aan school
Herstart-leerlingen	blijven	in	principe	
niet	langer	dan	16	weken.	In	die	periode	
krijgen	ze	een	intensieve	training	-	in	
schoolgaan.	 ‘Sommige	 kinderen	 heb-
ben	heel	lang	thuisgezeten,	die	moeten	
weer	wennen	aan	school’,	zegt	Stolwerk.	

Ze	geeft	het	voorbeeld	van	een	jongen	
van	12	jaar,	die	al	negen	maanden	thuis-
zat	met	heftige	angstaanvallen.	‘In	ons	
kleine	klasje	ging	het	goed,	en	daarna	
hebben	wij	hem	geplaatst	op	een	school	
voor	voortgezet	speciaal	onderwijs,	waar	
het	nog	steeds	goed	met	hem	gaat.	Hij	
lacht	weer!	Het	is	zo	mooi	om	zo’n	kind	
te	kunnen	helpen’.	

Dat	zeggen	ook	de	leerkrachten	van	het	
Herstart-project.	Coördinator	Chrissy	de	
Vries	is	ronduit	enthousiast:	‘Dit	is	gewel-
dig	werk.	We	kunnen	de	kinderen	hier	
veel	individuele	aandacht	en	rust	bie-
den,	dankzij	het	kleine	klasje	en	de	stille	
werkplekken	met	schotjes	ertussen.	Je	
ziet	de	kinderen	tot	rust	komen.	Dit	lukt	
niet	in	een	gewone	schoolklas,	dat	kun	je	
ook	niet	van	een	juf	verwachten.’	

Het	verschil	tussen	Herstart	en	de	cluster	
4-school	De	Piloot	is	dat	de	Piloot-leerlin-
gen	kampen	met	gediagnosticeerde	ge-
dragsproblemen,	waarbij	speciaal	on-
derwijs	nodig	is.	De	Herstart-leerlingen	
hebben	andere	moeilijkheden,	die	vaak	
opgelost	 kunnen	 worden,	 waarna	 ze	
weer	leren	zich	goed	te	gedragen.	Tijdens	
de	time-out	bij	Herstart	worden	kind	en	
situatie	onderzocht	en	wordt	intensief	

met	ouders,	schoolartsen	en	maatschap-
pelijk	werk	overlegd.	‘We	houden	de	lij-
nen	kort,	alle	zorgverleners	zitten	hier	
aan	tafel’,	zegt	Stolwerk.	Na	16	weken	
wordt	beslist	of	een	kind	terugkan	naar	
een	reguliere	basisschool	of	speciaal	on-
derwijs	nodig	heeft.	

Uit de verre omtrek
Broekman	merkt	dat	andere	samenwer-
kingsverbanden	haar	project	ook	ontdekt	
hebben.	Steeds	vaker	kloppen	ze	aan	om-
dat	ze	hun	jonge	thuiszitters	hier	graag	
willen	onderbrengen.	Daar	is	echter	geen	
bekostiging	voor,	omdat	de	gelden	voor	de	
pilot	specifiek	zijn	toegekend	voor	de	re-
gio	IJssel	en	Lek.	Maar	veel	schoolbesturen	
vinden	deze	optie	–	vaak	de	laatste	voor	
thuiszittende	kinderen	–	zo	interessant,	
dat	ze	zelf	betalen	voor	‘gast-leerlingen’.	

‘Ultiem voorbeeld  
van passend onderwijs’ 
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Herstart	is	bestemd	voor	kinderen	vanaf	
vijf	jaar	die	na	problemen	op	school	thuis	
zitten.	Op	de	Rails	Junior	is	er	voor	kin-
deren	vanaf	tien	jaar	die	nog	wel	naar	
school	gaan,	maar	daar	dusdanige	moei-
lijkheden	hebben,	dat	een	schorsing	en	
thuiszitten	dreigen.	‘Scholen	gaan	vaak	
heel	lang	door	met	zo’n	kind,	maar	een	
time-out	kan	wonderen	doen.	Daarmee	
kunnen	we	vaak	voorkomen	dat	zo’n	
kind	van	school	moet’,	zegt	Stolwerk.

Kiek	Broekman	is	initiatiefnemer	van	
het	project.	‘Ik	wist	dat	er	reboundvoor-
zieningen	bestaan	voor	het	voortgezet	
onderwijs,	maar	in	het	primair	onder-

wijs	bestond	zoiets	niet.	Terwijl	ik	een	
lijst	van	crisisgevallen	had,	waar	echt	
iets	mee	moest	gebeuren.	Toen	 las	 ik	
over	het	Op	de	Rails-project	in	Rotter-
dam,	 waar	 ook	 10-jarigen	 al	 worden	

opgevangen.	Dat	bracht	me	op	het	idee	
om	iets	dergelijks	te	organiseren	voor	
het	basisonderwijs.	De	voorzitter	van	
ons	samenwerkingsverband,	Peter	van	
Loon,	was	direct	enthousiast	en	De	Pi-
loot	wilde	graag	partner	zijn	in	het	pro-
ject.	Uiteindelijk	kregen	we	als	eerste	
po-organisatie	geld	 toegekend	 uit	de	
landelijke	reboundvoorzieningen,	die	
tot	nu	toe	gereserveerd	waren	voor	het	
voortgezet	onderwijs’.

Proef bijna afgelopen
Nu	het	project	zo	succesvol	blijkt	te	zijn,	
neemt	het	enthousiasme	bij	Broekman	
en	Stolwerk	alleen	maar	toe.	Ook	de	leer-

plichtambtenaren	in	de	wijde	omtrek	
zijn	geïnteresseerd.	En	de	basisscholen	in	
de	regio	zijn	blij,	want	zij	weten	vaak	niet	
hoe	het	verder	moet	met	een	onhandel-
baar	kind.	‘Wij	willen	de	uitkomsten	van	

dit	project	dan	ook	weer	inzetten	voor	
een	preventieve	aanpak	op	de	scholen’,	
zegt	Broekman.	‘Het	gaat	om	de	kinderen,	
en	het	allerbeste	is	natuurlijk	deze	situ-
atie	te	voorkomen.’	Economisch	gezien	is	
het	project	ook	voordelig:	veel	kinderen	
kunnen	na	hun	verblijf	bij	Herstart	terug	
naar	een	gewone	school,	en	dat	is	voor-
deliger	dan	speciaal	onderwijs,	waar	ze	
anders	vaak	terecht	komen.

Helaas	is	de	proef	bijna	afgelopen.	De	
tweejarige	pilot	is	nog	met	een	jaar	ver-
lengd,	en	dat	derde	jaar	is	nu	ingegaan.	
Het	einde	is	 in	zicht,	ook	al	omdat	de	
landelijke	 financiering	 van	 dit	 soort	
voorzieningen	ter	discussie	staat.	’Dat	is	
zo	jammer,	omdat	de	resultaten	zo	goed	
zijn’,	zegt	Broekman.	‘Dit	past	helemaal	
in	het	kader	van	passend	onderwijs.	We	
willen	er	dolgraag	mee	doorgaan,	maar	
dan	is	er	wel	structureel	geld	nodig.	Als	
het	nu	stopt,	komen	er	onherroepelijk	
weer	kinderen	thuis	te	zitten.	Dat	is	heel	
frustrerend	als	je	weet	dat	er	iets	aan	te	
doen	is.	Ik	doe	een	dringend	beroep	op	het	
ministerie	om	dit	project	te	verlengen	of	–	
nog	beter	-	structureel	te	maken.’		<

‘Hier moet structureel  
geld voor komen’

Marion Stolwerk (links) en Kiek Broekman in een Herstart-klas. ‘Deze werkplekken met schotjes brengen veel rust’. 
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tekst: mIchIeL JongeWaard
beeLd: han cozIJn

het aantal mensen met overgewicht stijgt en ook kinderen worden steeds zwaarder. veel 
scholen zien het inmiddels als hun taak om kinderen ook over gezond eten het nodige te 
leren. praktijkschool W.J. bladergroen in purmerend brengt de theorie ook in praktijk: in 
de kantine zijn de roze koeken ingeruild voor mueslirepen en de vette saucijzenbroodjes 
maakten plaats voor waldkornbollen met 30+ kaas. 

gezonde schoolkantine  
in de praktijk

De	school	werd	samen	met	vier	andere	scholen	genomineerd	
voor	de	stimuleringsprijs	voor	de	Gezonde	Schoolkantine	2009-
2010.	Die	prijs,	die	werd	uitgeloofd	door	het	Voedingscentrum,	
kwam	volgens	docent	Han	Cozijn	niet	helemaal	onverwacht.	
‘We	zijn	al	een	paar	jaar	goed	bezig.	Dat	we	werden	genomi-
neerd,	was	wel	heel	leuk.	Een	paar	leerlingen	zijn	samen	met	
onze	schoolleiding	naar	de	prijsuitreiking	in	Utrecht	gegaan.	
We	wisten	wel	dat	we	een	goede	kans	maakten,	maar	de	leer-
lingen	waren	natuurlijk	wel	gespannen.	Toen	bleek	dat	onze	
school	de	prijs	had	gewonnen,	begonnen	de	knietjes	nog	meer	

te	knikken.	De	kinderen	mochten	de	prijs,	een	cheque	van	
10.000	euro,	op	het	podium	in	ontvangst	nemen	uit	handen	van	
minister	André	Rouvoet.	Voor	een	volle	zaal,	dat	is	niet	niks.’	

Vroeg beginnen
Derdejaars	leerlingen	zijn	verantwoordelijk	voor	de	dagelijkse	
gang	van	zaken	in	de	kantine,	onder	toeziend	oog	van	meester	
Han	Cozijn.	Voor	het	kantineteam	is	vroeg	beginnen	inmid-
dels	de	dagelijkse	routine.	Iedere	ochtend	wordt	al	om	acht	uur	
begonnen	met	het	bakken	van	vers	brood.	De	voorbereiding	

Han Cozijn in de schoolkantine met zijn leerlingen.
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voor	de	pauze,	die	om	tien	uur	begint,	is	meteen	in	volle	gang.	
Het	schap	met	de	gezonde	snacks	moet	worden	bijgevuld	en	er	
zijn	veel	tosti’s	nodig.	Han	Cozijn	houdt	nauwlettend	een	oogje	
in	het	zeil.	‘Nick,	er	is	een	plak	kaas	over.	Waarom	is	dat,	denk	
je?	Dat	betekent	dat	er	ergens	een	tosti	zonder	kaas	in	de	zak	
zit.’	Nick	ontkent	eerst,	maar	na	controle	blijkt	meester	Cozijn	
toch	gelijk	te	hebben.	‘Sorry,	meester.’	Cozijn:	‘Ik	snijd	altijd	22	
plakken	kaas	af,	daar	kun	je	precies	twee	zakken	met	elf	tosti’s	
van	maken.	Een	plak	te	veel	bestaat	dus	niet.’

Voorbereiding op stage
De	Gezonde	Schoolkantine	is	een	ondersteuningsprogramma	
voor	het	middelbaar	onderwijs,	dat	wordt	uitgevoerd	door	het	
Voedingscentrum.	Met	dit	project	helpt	het	Voedingscentrum,	
dat	financieel	wordt	ondersteund	door	het	ministerie	van	Land-
bouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit,	scholen	om	een	gezondere	
schoolkantine	te	realiseren.	De	Purmerendse	school	mocht	al	
een	aantal	keren	een	jaarlijkse	subsidie	van	1.000	euro	ontvan-
gen,	ter	ondersteuning	van	de	kantine.	Cozijn	legt	uit	waarom	

Voor het kantineteam  
is vroeg beginnen inmiddels 
dagelijkse routine

de	schoolkantine	een	belangrijke	aanwinst	is	voor	de	school.	
‘In	onze	schoolkantine	doen	de	kinderen	op	een	heel	praktische	
manier	ervaring	op.	Ze	leren	hoe	ze	eten	moeten	voorbereiden	
en	maken,	maar	ook	hoe	ze	het	moeten	verkopen	aan	de	andere	
leerlingen	en	de	docenten.	Deze	ervaring	bereidt	ze	goed	voor	
op	de	externe	stage,	die	ze	vooral	volgen	in	welzijnsinstellingen	
in	de	stad.’	

Het	Voedingscentrum,	dat	vooral	bekend	is	van	de	Schijf	van	
Vijf,	heeft	zichzelf	ten	doel	gesteld	om	ervoor	te	zorgen	dat	in	
2015	alle	schoolkantines	gezond	zijn.	De	Tweede	Kamer	ging	
zelfs	akkoord	met	een	motie	die	dit	wil	realiseren.	Volgens	het	
Voedingscentrum	is	de	schoolkantine	de	plek	bij	uitstek	om	
jongeren	te	helpen	een	gezond	eetpatroon	te	ontwikkelen.	Bo-
vendien	kan	een	gezonde	voeding	de	leerprestaties	bevorderen.

Veel extraatjes
Een	positieve	bijkomstigheid	voor	praktijkschool	W.J.	Blader-
groen	is	de	winst	die	met	de	activiteiten	van	de	kantine	wordt	
geboekt.	De	schoolkantine	behaalt	haar	omzet	niet	uitsluitend	
tijdens	de	eigen	lunch,	maar	ook	via	klanten	van	buiten	de	
school.	Zo	is	het	eigen	schoolbestuur,	de	Purmerendse	Scholen-
Groep,	een	vaste	klant	van	Cozijn	en	zijn	leerlingen.	De	kantine	
mag	vaak	de	broodjes	en	smoothies	voor	de	vergaderingen	en	
bijeenkomsten	leveren.	Maar	ook	de	ambtenaren	van	gemeente	
De	Rijp,	dat	in	de	buurt	van	Purmerend	ligt,	genieten	regelma-
tig	van	de	rijkelijk	belegde	broodjes.	

‘Met	de	opbrengsten	kunnen	we	ons	als	school	veel	extraatjes	
permitteren’,	aldus	Cozijn.	‘We	doen	vooral	veel	terug	voor	de	
leerlingen.	Zo	worden	er	traktaties	gekocht,	zoals	pepernoten	
voor	in	de	Sinterklaasperiode.	Maar	we	hebben	voor	de	vakan-
tie	ook	een	grote	barbecue	voor	alle	leerlingen	georganiseerd,	
die	helemaal	gratis	was.	Dat	we	nu	een	prijs	hebben	gewonnen,	
is	heel	erg	leuk.	Maar	wat	ik	eigenlijk	nog	leuker	vind,	is	dat	we	
inmiddels	ook	een	voorbeeld	zijn	voor	veel	andere	scholen.	Die	
komen	bij	ons	langs	om	de	kunst	af	te	kijken.’		<

Uit het juryrapport

Praktijkschool	W.J.	Bladergroen	uit	Purmerend	heeft	
de	stimuleringsprijs	voor	de	Gezonde	Schoolkantine	
2009-2010	gewonnen.	De	jury	zegt	in	haar	rapport:	
‘Deze	school	is	een	voorbeeld	voor	de	omgeving.	De	
school	verkoopt	namelijk	ook	gezonde	broodjes	aan	
andere	scholen.	De	leerlingen	bereiden	en	verkopen	
zelf	vers	afgebakken	bruine	broodjes	met	gevarieerd	
gezond	beleg	en	smoothies.	Ze	volgen	kooklessen	en	
lopen	stage	in	de	kantine.	In	de	lessen	wordt	aandacht	
besteed	aan	gezond	eten.’
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een cursus vallen voor kinderen? hier en daar werd ongelovig gelachen toen dat onderwerp 
onlangs in het nieuws opdook. ‘alwéér iets waar scholen zich om moeten bekommeren’, 
was een andere veel gehoorde reactie. maar de resultaten bij de 38 scholen die 
proefdraaiden met een valtraining, liegen er niet om: het aantal kinderen met letsel door 
vallen nam met de helft af.

valtraining voor  
binnenkinderen werkt

Precies	25	jaar	geleden	verscheen	een	boekje	van	de	toenmalige	
groepsleerkracht	en	gymdocent	Yos	Lotens.	‘Vallen	en	huilen	of	
tuimelen	zonder	builen’,	heette	het.	Het	was	zijn	eerste	roep	om	
aandacht	voor	het	feit	dat	kinderen	onnodig	vaak	letsel	oplo-
pen	bij	het	vallen.	Pas	nu,	een	kwart	eeuw	later,	wordt	hij	echt	
gehoord.	Lotens,	inmiddels	docent	op	de	Katholieke	Technische	
School	in	Voorhout,	krijgt	opeens	op	grote	schaal	navolging	
(zie	kader).	Consument	en	Veiligheid	heeft	een	lespakket	met	

Ook bij ijshockey profiteren kinderen van een valtraining.

Wat kinderen leren  
op valtraining

•	rollend	vallen,	van	langzaam	naar	snel
•	vanuit	een	lage	naar	een	steeds	hogere	positie	
•	van	geregisseerd	naar	onverwacht	vallen
•	naar	opzij,	naar	voren	en	naar	achteren	vallen
•	niet	op	je	hoofd	vallen	of	met	een	uitgestoken	arm

hem	ontwikkeld,	werkt	aan	de	verspreiding	van	de	lespakket-
ten	en	bijbehorende	trainingen	op	scholen,	en	er	zijn	diverse	
steunpunten	in	oprichting.

‘In	mijn	tijd	als	leerkracht	zag	ik	veel	kinderen	vallen	op	het	
schoolplein,’	vertelt	Lotens.	Hij	gaf	toen	al	‘tuimelcursussen’	
aan	judoleraren.	‘In	1985	stond	ook	al	eens	in	de	kranten	dat	
vallen	de	belangrijkste	oorzaak	was	van	letsel.	Ik	zag	daar	als	
gymdocent	en	judoleraar	een	taak	liggen.	Ik	dacht:	als	je	in	
de	gymnastiekles	aandacht	besteedt	aan	vallen,	bereik	je	ie-
deréén.’

Koprol
Onhandigheid	met	vallen	is	geen	nieuw	verschijnsel,	zegt	Lo-
tens.	Vrijwel	elk	kleutertje	dat	een	koprol	wil	maken,	zet	z’n	
voorhoofd	op	de	vloer	en	smakt	vervolgens	op	z’n	rug.	Als	kin-
deren	veel	klimmen,	rennen	en	springen	worden	ze	vanzelf	
soepel.	Maar	doordat	zij	tegenwoordig	meer	achter	de	computer	
zitten	en	minder	buiten	spelen	en	sporten,	komt	hun	motoriek	
minder	goed	tot	ontwikkeling.	Doordat	ze	ook	steeds	zwaarder	
worden,	is	de	verwachting	dat	kinderen	steeds	vaker	zullen	
vallen	en	daarbij	meer	letsel	zullen	oplopen.
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vaLtraInIngen en gymnastIekonderWIJs  
tekst:marIJke nIJboer

beeLd: obs de morskrIng

Monique	van	Ark,	vakleerkracht	gymnastiek	bij	openbare	ba-
sisschool	De	Morskring	in	Leiden,	vindt	het	geenszins	overdre-
ven	om	kinderen	te	leren	vallen.	‘Ze	spelen	zó	weinig	buiten.	
Als	je	van	kleins	af	aan	regelmatig	valt,	leer	je	vanzelf	hoe	dat	
moet.	Ben	je	negen	en	val	je	voor	het	eerst	echt,	dan	is	dat	eng	
en	kan	het	hard	aankomen.	Kinderen	zetten	zich	dan	schrap	
met	hun	armen	en	vallen	op	een	krampachtige	manier.	Zo	lo-
pen	ze	al	gauw	een	breuk	op.’	

Lotens	pleit	ervoor	om	de	valtraining	een	plek	te	geven	in	de	
gymlessen.	‘Een	goede	reflex	leer	je	alleen	aan	als	je	het	veel-
vuldig	doet.	Als	je	het	niet	onderhoudt,	verliest	het	effect	gaan-
deweg	aan	kracht.’	Tijdens	de	gymles	worden	vaak	circuits	met	
verschillende	activiteiten	opgesteld.	‘Laat	leerlingen	dan	bij	één	
van	die	onderdelen	oefenen	om	na	een	sprong	of	een	zwaai	te	
vallen,	opzij	of	naar	achteren.	Als	je	ze	dat	regelmatig	laat	doen,	
blijft	het	in	hun	systeem	zitten.’	Dat	is	nuttig,	en	ze	vinden	het	
nog	leuk	ook:	‘Als	je	een	dikke	mat	neerlegt,	roepen	kinderen	
meteen:	mogen	we	even	op	de	mat	vallen?	Het	daagt	uit.	’

Uitdagende schoolpleinen 
Van	Ark	volgde	een	training	bij	Lotens	en	geeft	binnenkort	een	
tweede	serie	van	tien	vallessen.	Het	inbouwen	van	de	oefenin-
gen	in	de	gymles	vergt	wel	wat	gepuzzel.	‘Het	is	een	beetje	zoe-
ken	naar	evenwicht	tussen	de	gewone	gymlessen	en	vallessen.	
Ik	kan	niet	zomaar	gymlessen	schrappen,	want	die	hebben	net	
als	taal	en	rekenen	hun	doelen	en	leerlijnen.’	

Lotens	ziet	tot	z’n	plezier	steeds	meer	uitdagende	schoolplei-
nen	die	uitnodigen	tot	bewegen.	‘Vaak	hebben	scholen	ook	‘be-
weegkisten’	met	spelmateriaal	dat	aansluit	op	de	gymlessen.	
Daarmee	kun	je	kinderen	leren	om	zelfstandig	te	spelen’.	Dat	is	
geen	overbodige	luxe,	beaamt	Van	Ark:	‘Als	het	lekker	weer	is	
zeg	ik	tegen	kinderen:	ga	straks	lekker	buiten	spelen!	Dan	zeg-
gen	ze:	ik	hou	niet	van	voetballen.	Ze	weten	niet	wat	ze	verder	
buiten	kunnen	doen.	Ze	krijgen	zoveel	kant	en	klare	dingen	
aangeboden	dat	hun	eigen	creativiteit	niet	wordt	ontwikkeld.’

Ouders	moeten	ook	hun	verantwoordelijkheid	nemen,	vindt	
Nanette	Winters,	vakleerkracht	gymnastiek	op	basisschool	
De	Berkelier	in	Amsterdam.	‘Mensen	zijn	tegenwoordig	veel	
voorzichtiger	met	hun	kinderen.	Vroeger	hoorde	het	erbij	als	
kinderen	vielen	en	even	huilden.	Nu	willen	we	dat	allemaal	
voorkomen,	er	mag	niks	meer	gebeuren.’	Zij	ziet	wel	effect	van	
de	vallessen,	die	op	haar	school	zijn	gegeven.	‘Ik	merk	dat	kin-
deren	bij	het	ruggelings	vallen	minder	vaak	met	hun	hoofd	
naar	achteren	klappen.’	

Heb	je	het	soepel	vallen	eenmaal	onder	de	knie,	dan	word	je	
vanzelf	minder	angstig.	Kinderen	gaan	bijvoorbeeld	sneller	
skieën	en	snowboarden	en	klimmen	eerder	op	een	groot	paard.	
Lotens:	‘Ze	zitten	beter	in	hun	lijf	en	hebben	meer	zelfvertrou-
wen.’	<

‘Meer vakleerkrachten,  
meer gymlessen’

Ook	de	Koninklijke	Vereniging	van	leraren	Lichame-
lijke	Opvoeding	vindt	dat	kinderen	te	weinig	bewegen.	
De	KVLO	wil	een	bredere	aanpak:	in	haar	campagne	
‘3+2=een	fit	idee’	pleit	zij	voor	drie	uur	gym	per	week	van	
een	vakleerkracht	lichamelijke	opvoeding,	plus	twee	uur	
door	de	school	geregeld	sportaanbod.	Daarvoor	zou	een	
bedrag	moeten	worden	geoormerkt	binnen	de	lumpsum.	
Er	moeten	dan	extra	vakleerkrachten	worden	aangesteld;	
iets	waarvoor	ook	prins	Willem-Alexander	afgelopen	
maart	pleitte	bij	het	slot	van	de	Olympische	Winterspe-
len.	Het	nieuwe	regeerakkoord	meldt	niets	concreets	
over	gymlessen,	maar	stelt	wel	dat	er	‘meer	ruimte	moet	
komen	voor	vakmanschap	in	het	onderwijs’.

Lespakket en steunpunten

Jaarlijks	belanden	39.000	kinderen	van	8	tot	12	jaar	na	een	
val	op	de	Spoedeisende	Hulp.	Tussen	2004	en	2008	steeg	
dit	soort	ongelukken	met	42%*.	Docent	en	‘valpedagoog’	
Yos	Lotens	ontwikkelde	een	valtraining	die	hij	samen	
met	Consument	en	Veiligheid	en	het	bureau	2BASICS	
omvormde	tot	een	lespakket	(voor	het	basisonderwijs,	
maar	ook	bruikbaar	in	de	onderbouw	van	het	vo).	Uit	een	
pilot	bleek	dat	het	aantal	valpartijen	met	letsel	halveerde.	
Consument	en	Veiligheid	bespreekt	met	het	Ministerie	
van	Volksgezondheid	en	de	zorgverzekeraars	de	mogelijke	
verspreiding	van	het	lespakket	op	alle	basisscholen.	Ook	
wordt	gesproken	met	methodeschrijvers	van	gymlessen	
over	inpassing	van	de	valoefeningen.	Her	en	der	verrijzen	
Steunpunten	Valpreventie.	Hierbij	aangesloten	sportscho-
len	kunnen	tijdens	de	sportlessen	valclinics	verzorgen.		De	
steunpunten	trainen	ook	(vak)leerkrachten.	
www.valtraining.nl; www.stuntkids.nl
Bron:	Consument	en	Veiligheid

Lieske weet nu tijdens het sporten hoe ze moet vallen.
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Doorstroming  
De	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	heeft	de	afgelopen	tijd	veel	vragen	gekre-
gen	van	ouders	over	het	feit	dat	hun	kind	met	een	vmbo-tl-diploma	op	zak,	niet	
wordt	toegelaten	tot	de	havo.	Hoewel	de	overheid	stelt	dat	een	leerling	die	een	
vmbo-tl-diploma	heeft	gehaald,	toelaatbaar	is	tot	de	havo,	hanteren	vrijwel	
alle	scholen	toch	aanvullende	criteria	voor	toelating	tot	de	havo.	De	criteria	
kunnen	per	school	verschillen.	Enkele	voorbeelden	zijn:	
•	Gemiddeld	een	7,0	op	de	examenvakken
•	Een	positief	havo-advies	van	de	mavo
•	Positieve	werkhouding	en	doorzettingsvermogen
•	Geen	onvoldoendes	op	de	eindlijst	

Veel	scholen	zijn	terughoudend	met	toelating.	Zij	hebben	de	leerling	vier	jaar	
of	langer	meegemaakt	en	kunnen	concluderen	dat	het	kind	soms	echt	niet	
geschikt	is	voor	de	havo.	Dat	willen	de	docenten	hem	of	haar	dan	ook	niet	
aandoen.	Soms	speelt	mee	dat	een	school	de	slagingspercentages	zo	hoog	mo-
gelijk	wil	houden	en	daarom	risicokinderen	op	voorhand	uitsluit.	Daar	staat	
tegenover	dat	volgens	de	overheid	kinderen	de	kans	moeten	krijgen	om	een	
hoger	opleidingsniveau	te	halen.	De	staatssecretaris	heeft	de	scholen	in	het	
voortgezet	onderwijs	twee	jaar	de	tijd	gegeven	om	met	een	passende	oplossing	
voor	dit	probleem	te	komen.	De	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	maakt	zich	
zorgen	over	het	talent	dat	mogelijk	verloren	gaat	en	staat	een	wettelijk	gere-
gelde,	onbelemmerde	doorstroom	van	vmbo-tl	naar	de	havo	voor.	De	school	kan	
altijd	blijven	adviseren,	maar	de	ouders	en	de	leerling	nemen	uiteindelijk	de	
beslissing.	Totdat	dit	wettelijk	is	geregeld,	kunnen	leerlingen	proberen	strenge	
toelatingseisen	te	omzeilen,	door	tussentijds	van	de	ene	school	naar	de	andere	
over	te	stappen,	zoals	in	het	antwoord	op	hiernavolgende	vraag	is	toegelicht.	

via 0800-5010 kunnen 
ouders en mr-leden 

gratis contact opnemen 
met medewerkers van 

de vereniging openbaar 
onderwijs. Iedere schooldag, 

tussen tien en drie. als 
belangenbehartiger van het 

openbaar onderwijs staat 
de vereniging openbaar 
onderwijs klaar voor uw 
school én uw ouders. bel 

0800-5010, kies onderwijs 
en ‘4’ voor openbaar.

telefoon 0800-5010 
www voo-5010.nl

UITGELICHT
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Verplicht in de MR
De directeur heeft mij aangewezen om zitting te nemen in de per-
soneelsgeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Ik heb echter 
geen interesse voor het werk van de MR. Waarschijnlijk denkt ieder-
een van het personeel er zo over. Kan een personeelslid door de direc-
teur worden verplicht om zitting te nemen in de MR?

Nee.	Volgens	de	Wet	Medezeggenschap	op	Scholen	bestaat	de	MR	uit	leden	
die	worden	gekozen,	nadat	zij	zich	kandidaat	hebben	gesteld.	Een	directeur	
kan	enige	druk	uitoefenen	op	personeelsleden	om	zich	kandidaat	te	stellen,	
maar	kan	een	personeelslid	dus	niet	dwingen	om	zitting	te	nemen	in	de	MR.	
Overigens	krijgt	een	personeelslid	wel	uren	toegekend	om	aan	de	MR	deel	te	
nemen.	Het	komt	dus	niet	bovenop	de	andere	taken.

Toezicht buiten schooltijd
Voor schooltijd mogen de kinderen of hun ouders zelf kiezen of ze 
buiten blijven spelen of alvast naar het lokaal gaan. De deur van de 
school gaat een kwartier voor schooltijd open. Nu is er in het lokaal 
wel toezicht, maar buiten niet. Mag dit of moet de school ook op het 
schoolplein toezicht houden?
Nee,	de	school	hoeft	voor	schooltijd	geen	toezicht	op	het	schoolplein	te	houden,	
als	dit	tenminste	duidelijk	is	gecommuniceerd.	Dat	kan	bijvoorbeeld	via	de	
schoolgids.	De	school	geeft	de	mogelijkheid	om	de	kinderen	in	het	lokaal	onder	
toezicht	achter	te	laten	en	voldoet	daarmee	aan	haar	verplichting.	Vaak	wordt	
er	gedacht	dat	de	school	een	kwartier	voor	schooltijd	en	een	kwartier	na	school-
tijd	verantwoordelijk	is	voor	het	toezicht	op	de	leerlingen,	maar	dit	is	nergens	
formeel	vastgelegd.	Wel	gaan	veel	schoolverzekeringen	uit	van	dit	gegeven,	
maar	dit	houdt	niet	in	dat	de	school	daardoor	verplicht	is	om	toezicht	te	houden.

Groeiformatie
Dit schooljaar zal onze school flink 
groeien, omdat de school midden in 
een nieuwbouwwijk staat. Naar wij 
hebben begrepen, is de groeiforma-
tie op schoolniveau afgeschaft en 
overgeheveld naar groeiformatie op 
bestuursniveau. Het totale leerlin-
genaantal van de scholen onder ons 
bestuur zal niet zodanig toenemen 
dat er recht is op extra financiële 
middelen. Zijn er creatieve manie-
ren om toch nog in aanmerking te 
komen voor groeiformatie?
Nee.	In	eerste	instantie	zal	binnen	het	
bevoegd	gezag	moeten	worden	gekeken	
of	er	opvallende	verschuivingen	van	al	
ingeschreven	leerlingen	naar	uw	school	
plaatsvinden.	Op	basis	hiervan	kan	het	
bevoegd	gezag	eventueel	met	budgetten	
schuiven	en	uw	school	meer	formatie	
toekennen.	Mocht	de	leerlingenaanwas	
van	buiten	uw	eigen	schoolbestuur	ko-
men,	dan	valt	er	helaas	niet	iets	te	beden-
ken	waardoor	u	toch	in	aanmerking	kunt	
komen	voor	extra	inkomsten.

Toelating
Mijn dochtertje is nu twee jaar en 
6 maanden. Ik heb haar onlangs of-
ficieel aangemeld bij een openbare 
basisschool. Nu heb ik een brief ont-
vangen, waarin staat dat ik pas over 
vijf maanden te horen krijg of mijn 
dochter zal worden toegelaten. Heb 
ik er geen recht op om dat direct te 
horen?
Nee.	Een	school	mag	als	beleid	hanteren	
dat	een	besluit	over	toelating	niet	direct	
wordt	genomen,	maar	vanaf	een	bepaal-
de	leeftijd	van	een	kind.	De	instroom	van	
leerlingen	wordt	hiermee	overzichtelij-
ker.	Wel	staat	dit	besluit	open	voor	be-
zwaar	en	beroep	volgens	de	Algemene	
Wet	Bestuursrecht,	maar	als	de	school	
dit	beleid	op	de	juiste	manier	heeft	vast-
gesteld	en	gecommuniceerd,	zal	deze	pro-
cedure	het	weinig	anders	maken.

Doorstroming van vmbo-tl naar havo
Mijn zoon werd na het behalen van zijn mavo-diploma in Hilversum 
niet toegelaten tot de havo op dezelfde school. Hij voldeed volgens 
de school namelijk niet aan de gestelde criteria. Inmiddels gaat hij 
naar de havo in Amersfoort. Door de dagelijkse treinreis zijn wij erg 
veel geld kwijt aan reiskosten. Kan ik hem opnieuw aanmelden bij de 
school in Hilversum? 
Ja.	De	Hilversumse	school	moet	uw	zoon	aannemen	op	basis	van	artikel	9	
uit	het	inrichtingsbesluit	van	de	Wet	Voortgezet	Onderwijs	(WVO).	Daarin	
staat	dat	een	leerling	die	van	een	gelijksoortige	school	afkomt,	in	het	leerjaar	
moet	worden	toegelaten	waarin	hij	of	zij	op	de	‘oude’	school	onderwijs	zou	
mogen	volgen.	De	school	uit	Hilversum	probeert	wellicht	om	hem	vervolgens	
af	te	wijzen,	op	basis	van	het	niet	voldoen	aan	de	criteria	om	door	te	stromen	
van	vmbo-tl	naar	havo.	Maar	omdat	uw	zoon	inmiddels	is	toegelaten	tot	een	
andere	havo,	is	artikel	9	van	het	inrichtingsbesluit	W.V.O.	hierin	doorslag-
gevend.	
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schooL! en recht  
tekst: mr. eLLen kauffman

beeLd:  sIerag

Wat doet een school die wordt geconfronteerd met een melding van seksueel misbruik in 
het verleden door een leerkracht? mag de werkgever die persoon meteen op non-actief 
stellen en ontslaan?  heeft de werknemer recht op een uitkering? moet de werkgever 
daarnaast nog een vergoeding betalen? de centrale raad van beroep heeft hier onlangs 
uitspraak over gedaan. 

Meer informatie

Bel met Ellen Kauffman of een van de andere 
onderwijsjuristen van VOS/ABB Onderwijsjuristen  
en -advocaten, tel 0348-405206.

De casus
Een	leerkracht	is	sinds	eind	jaren	’70	in	dienst.	In	2006	meldt	
een	oud-leerlinge	dat	deze	leerkracht	in	de	jaren	’80,	toen	zij	elf	
jaar	oud	was,	zich	schuldig	heeft	gemaakt	aan	seksueel	mis-
bruik.	De	directeur	neemt	de	kwestie	serieus	en	doet	aangifte	
bij	de	politie.	De	politie	praat	met	de	oud-leerlinge	en	geeft	aan	
dat	de	zaak	is	verjaard.	
Daarna	spreken	de	oud-leerlinge	en	haar	zus	met	het	bestuur.	
Deze	vindt	de	beschuldigingen	zo	ernstig	dat	de	leerkracht	niet	
meer	voor	de	klas	mag	staan.	De	leerkracht	ontkent	de	beschuldi-
gingen	in	een	brief	aan	het	bestuur.	Hij	is	enorm	aangedaan	door	
de	aantijgingen	en	geeft	aan	dat	hij	in	het	onderwijs	niet	meer	de	
persoon	kan	zijn	die	hij	wil	zijn.	Hij	legt	zich	erbij	neer	als	het	be-
stuur	tot	ontslag	overgaat.	Maar	wel	onder	bepaalde	voorwaarden.
Er	volgen	onderhandelingen,	maar	geen	overeenstemming.	
Aan	de	leerkracht	wordt		ontslag	verleend,		niet	vanwege	dis-
functioneren	of	plichtsverzuim	maar	wegens	het	bestaan	van	
een	impasse	(gewichtige	redenen).	Hij	ontvangt	geen	ontslag-
vergoeding.	De	leerkracht	gaat	in	beroep.		

De uitspraak 
De	Raad	van	Beroep	vindt	dat	het	bestuur	de	melding	terecht	
serieus	heeft	genomen,	maar		oordeelt	dat	het	niet	mogelijk	
is	om	uit	een	enkele	aangifte	of	verklaring	van	een	mogelijk	
slachtoffer	van	seksueel	misbruik	conclusies	over	het	waar-
heidsgehalte	daarvan	te	trekken.	Dat	het	bestuur	zegt	dat	er	
geen	reden	was	om	aan	de	oprechtheid	van	de	vrouwen	te	
twijfelen,	is	niet	genoeg.	
Bovendien	moet	een	werkgever	als	hij	met	een	dergelijke	be-
schuldiging	wordt	geconfronteerd,	óók	het	belang	van	zijn	

werknemer	in	het	oog	houden.	Het	bestuur	had	zich	meer	on-
bevangen	tegenover	de	leerkracht	op	moeten	stellen.	Toen	bleek	
dat	er	sprake	was	van	verjaring,	had	het	bestuur	nogmaals	
moeten	overleggen	met	de	vertrouwensinspecteur	over	de	
vraag:	hoe	nu	verder?
Het	bestuur	verwijt	de	leerkracht	dat	hij	geen	opening	van	za-
ken	heeft	gegeven,	maar	de	Raad	kan	zich	deze	houding	voor-
stellen,	gelet	op	de	opstelling	van	het	bestuur.	De	Raad	vindt	
dat	niet	de	leerkracht,	maar	het	bestuur	een	impasse	heeft	laten	
ontstaan.	Daarom	oordeelt	de	Raad	dat	de	werknemer	naast	
een	uitkering	nog	recht	heeft	op	een	aanvulling	van	het	be-
stuur.	Deze	aanvulling	dient	overigens	alleen	als	compensatie	
voor	het	aandeel	dat	het	bestuur	heeft	in	het	ontstaan	van	de	
impasse	en	niet	als	schadevergoeding.	Daarover	spreekt	de	be-
stuursrechter	zich	niet	uit	in	een	beroepsprocedure.

Om	op	de	eerste	vraag	terug	te	komen:	hoe	handelt	een	bestuur	
het	beste	in	een	dergelijk	geval?	Het	antwoord	is:	luister	zonder	
vooringenomenheid	naar	alle	partijen,	overleg	met	de	vertrou-
wensinspecteur	en	besluit	dan	of	ontslag	gerechtvaardigd	is.		<

wat te doen als bestuur? 
Beschuldiging seksueel misbruik:



Verplicht  
reanimeren

Een verplichte reanimatie-
cursus in het voortgezet 
onderwijs. Cardioloog Ton 
Gorgels heeft er een burge-
rinitiatief voor gelanceerd 
om het op de agenda van de 
Tweede kamer te krijgen. 
Gorgels	werkt	in	het	Maas-
tricht	Universitair	Medisch	
Centrum.	Hij	wijst	erop	dat	
elke	week	in	Nederland	
gemiddeld	300	mensen	een	
hartstilstand	krijgen.	Het	
is	zaak	om	dan	binnen	zes	
minuten	te	beginnen	met	
reanimeren.	De	gedachte	
achter	het	burgerinitiatief	
is	dat	als	elke	leerling	in	het	
voortgezet	onderwijs	een	
reanimatiecursus	volgt,	de	
kans	aanzienlijk	toeneemt	
dat	de	reanimatie	op	tijd	
begint	en	dat	er	minder	
mensen	voortijdig	overlijden.	
De	cursus	omvat	maximaal	
tien	uur,	verspreid	over	drie	
leerjaren.	Op	Limburgse	
vo-scholen	is	al	met	succes	
proefgedraaid.	Met	het	bur-
gerinitiatief	wil	Gorgels	de	
verplichte	reanimatiecursus	
op	de	agenda	van	de	Tweede	
Kamer	krijgen,	maar	dan	
moeten	er	wel	op		
www.reanimatie-estafette.nl
minimaal	40.000	hand-
tekeningen	binnenkomen.

Stilzitten als een kikker

 Drukke kinderen stil laten zitten: dat lukt ‘mindfulnesstrainer’ Eline Snel met een grappige 
oefening: ‘Stilzitten als een kikker’. Hoewel	‘mindfulness’	best	een	vaag	begrip	is,	lijkt	de	
kikkeroefening	interessant	genoeg	om	uit	te	proberen.	Want	volgens	de	trainer,	die	onlangs	een	
boek	heeft	geschreven,	snappen	kinderen	het	heel	goed.	In	een	persbericht	voert	ze	Thomas	op,	
een	jongen	uit	groep	8,	die	zegt:	‘Vroeger,	als	mijn	moeder	zei:	doe	nou	eens	rustig,	wist	ik	nooit	
wat	ik	moest	doen.	Maar	nu	wel.	Dan	ga	ik	stilzitten	als	een	kikker’.		Hoe	zit	een	kikker	dan	stil?	
‘Hij	ziet	alles,	maar	reageert	er	niet	op.	Hij	ademt	en	zijn	kikkerbuik	bolt	wat	op	en	zakt	weer	in.	
Dat	kunnen	wij	ook’,	legt	Eline	Snel	uit.	Haar	boek	met	oefeningen	schijnt	aan	te	slaan	bij	ouders	
met	drukke	kinderen.	Voor	de	liefhebbers:	zie	www.mindfulnessvoorkinderen.com.

Hallo, wakker worden!

Hoe krijg je notoire spijbelaars uit hun bed? Je stuurt een agent op ze af! De	gemeente	
Rotterdam	zet	medewerkers	van	Stadstoezicht	in	om	spijbelaars	letterlijk	van	hun	bed	te	
lichten.	De	maatregel	van	onderwijswethouder	Hugo	de	Jonge	richt	zich	op	leerlingen	van	
scholen	voor	voortgezet	en	middelbaar	beroepsonderwijs,	van	wie	bekend	is	dat	ze	veel	
spijbelen.	De	agenten	van	Stadstoezicht	gaan	direct	thuis	bij	beruchte	spijbelaars	langs	als	
blijkt	dat	ze	het	eerste	uur	wéér	niet	zijn	komen	opdagen.		Drie	Rotterdamse	vo-scholen	hebben	
meegewerkt	aan	een	pilot	om	op	deze	manier		het	spijbelen	terug	te	dringen.	De	proef	is	
geslaagd	en	wordt	nu	uitgebreid	over	de	hele	Maasstad.	Dat	is	nodig,	zegt	wethouder	De	Jonge,	
omdat	er	in	Rotterdam	veel	wordt	gespijbeld	en	dat	een	belangrijke	voorspeller	is	voor	andere	
sociaal-maatschappelijke	problemen.

Juffen en meesters toeren langs vmbo’s

De Utrechtse onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp twitterde op 6 oktober enthousiast dat hij in een schoolbus zat met juffen en 
meesters uit de groepen 7 en 8. Omdat	basisschoolleerkrachten	kennelijk	niet	allemaal	een	goed	beeld	hebben	van	het	vmbo,	konden	
zij	in	de	Nationale	Onderwijsweek	op	een	speciale	schoolbus	stappen	die	langs	de	vijf	Utrechtse	vmbo-scholen	toerde.	De	twitterende	
wethouder	maakte	van	de	gelegenheid	gebruik	om	de	website	www.vmboutrecht.nl	te	lanceren.	Op	die	website	presenteren	de	Utrechtse	
vmbo’s	zich	onder	meer	met	flitsende	filmpjes.	De	website	vloeit	voor	uit	de	Taskforce	Utrechts	vmbo.	Dat	aanvalsplan	lijkt	te	werken,	
want	het	aantal	leerlingen	dat	voor	een	vmbo	in	de	Domstad	kiest	en	dus	niet	voor	een	vmbo-school	in	een	van	de	randgemeenten,	
neemt	na	jarenlange	dalingen	eindelijk	weer	(licht)	toe.	Dit	schooljaar	hebben	zich	51	leerlingen	meer	ingeschreven	dan	vorig	jaar.

Lestijd opofferen voor moslims?

Ruzie in Amerika over een extra vrije dag voor het islamitische Offerfeest. De	openbare	
Cambridge	Rindge	and	Latin	School	in	Massachusetts	heeft	besloten	om	leerlingen	voor	het	
Offerfeest	vrij	te	geven.	Er	zijn	al	meer	Amerikaanse	scholen	die	vrij	geven	voor	islamitische	
feestdagen,	maar	nu	ontstond	er	ineens	een	tsunami	van	boze	reacties.	Dit	had	alles	te	maken	
met	het	gedoe	rond	het	plan	voor	een	islamitische	gebeds-	en	ontmoetingsruimte	bij	Ground	Zero	
in	New	York.	Bestuurslid	Marc	McGovern	benadrukte	dat	de	vrije	dag	losstaat	van	de	discussie	
over	moslimextremisme.	Het	past	volgens	hem	bij	de	gelijkwaardigheid	van	christenen,	joden	en	
moslims.

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

Opmerkelijk


