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Interview Marja van Bijsterveldt:

‘Bezuiniging noodzakelijk’

Aan de slag met het puberbrein



Wat is 
Habbo 
Hotel? Wat 

gebeurt er 
op MSN?

Hoe maak 
ik mijn kind 
mediawijs? 

Hoe lang mag 
een kind van tien 
jaar per dag thuis 

op internet?

Wat moet ik 
doen als mijn kind 

last heeft van 
digitaal pesten? 

Als de ouders op uw school ook worstelen 
met deze en andere vragen rondom 

internetveiligheid en mediawijsheid; dan is 
Cyberouders iets voor u!

Cyberouders zijn de verkeersouders op de 
digitale snelweg. Voor meer informatie en 

aanmelding: www.cyberouders.nl

Hoe maak 
ik mijn kind 
mediawijs?

Meld u aan voor
de e-nieuwsbrief
van de Vereniging
Openbaar Onderwijs
Vanaf dit najaar is de 
digitale nieuwsbrief 
van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs 
vernieuwd. Blijf op 
de hoogte van actuele 
ontwikkelingen in het 
openbaar onderwijs
en het nieuws van 
de Vereniging 
Openbaar Onderwijs. 
Op www.voo.nl/
nieuwsbrief kunt u zich 
gratis aanmelden.

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 

 

VOS/ABB 
twittert!
Wie VOS/ABB via Twitter volgt, blĳ ft 

op de hoogte van belangrĳ k nieuws. 

Ook kunt u zien wat VOS/ABB 

organiseert en van actuele kwesties 

vindt.

Meld u nu aan bĳ  VOS/ABB op 

www.twitter.com/vosabb. 

De korte tweets verwĳ zen onder meer 

naar berichtgeving op de website. 
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REDACTIONEEL  
BEELD: MARTINE SpRANgERS 

Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker  
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.

onze centen
Je kunt het niet bepaald een droomstart noemen. Het passend onderwijs krijgt al 
voordat het is ingevoerd forse bezuinigingen te verwerken. Zeer tegen de zin van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB en natuurlijk de vele betrokkenen in 
het onderwijs. Alleen de Eerste Kamer kan er straks nog een stokje voor steken. In 
een interview in deze School! vertelt minister Marja van Bijsterveldt over de in haar 
ogen noodzakelijke bezuiniging op de zorguitgaven. Even moest ik denken aan een 
rijmpje uit m’n geschiedenisboek: ‘Wie maakt onze centen zoek, dat is Ruys de Beeren-
brouck!’. Ruijs de Beerenbrouck was minister en premier in het begin van de vorige 
eeuw, toen de economische crisis hoogtijdagen beleefde. Ook toen nam de overheid 
pijnlijke maatregelen, maar erg effectief bleken die destijds niet te zijn. Wie maakt 
er alvast een nieuw rijmpje?

Een andere belangrijke beleidsprioriteit, het zal u niet zijn ontgaan, is kwaliteit. 
Daarvoor zijn exameneisen aangescherpt en worden extra toetsen in het voortge-
zet onderwijs ingevoerd. De kwaliteit van onze scholen is zelfs zo belangrijk voor de 
minister, dat ze stopt met het tegengaan van zwarte scholen. Die zijn kwalitatief 
vaak net zo goed als gemengde scholen, dus waarom daar nog energie in steken? 
Misschien omdat er in onze samenleving nog meer van belang is dan alleen goed 
leren rekenen, meent onderwijsonderzoeker Joep Bakker. Hij vindt dat er bovendien 
wel erg selectief wordt omgegaan met wetenschappelijke onderzoeken en legt dat 
uit op pagina 26 in dit nummer. 

Kwaliteit hoeft niet per se extra geld te kosten. Een veelvoorkomende zienswijze in 
de politiek, die helaas vaak wordt gevolgd door bezuinigingen en budgetplafonds. 
Dat scholen in de loop der jaren hebben geleerd om zuinig te zijn, blijkt uit de inkoop-
strategie van schoolbestuur Dunamare. U kunt daarover lezen op pagina 24. Deze 
onderwijsgroep in de Haarlemmermeer en Kennemerland ontwikkelt door een brede 
samenwerking tussen scholen steeds meer inkoopkracht. Dat levert besparingen 
op, zoals in onderhoud en schoonmaak van schoolgebouwen. VOS/ABB verzorgde 
verschillende drukbezochte informatiebijeenkomsten over slim inkopen, sámen met 
de uitvoeringsinstantie van het ministerie. Want als het om kostenbesparingen gaat, 
doet de overheid graag een duit in het zakje!  <
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Arbo AdviesCentrum 

Primair Onderwijs

Bel 045 - 579 81 81 

of mail naar aacpo@vfpf.nl
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Voor deskundig advies 
op het gebied van 
arbeidsomstandigheden

In het voortgezet onderwijs zijn er veel 

arbeidsrisico’s waar u mee te maken kunt 

krijgen. Uw werkgever is verplicht deze risico’s 

zo veel mogelijk weg te nemen of te beperken. 

Maar zelf moet u ook uw steentje bijdragen 

aan veilige werkomstandigheden. Hoe neemt u 

deze verantwoordelijkheid? De Arbocatalogus-

VO biedt duidelijkheid. 

Arbocatalogus-VO is een digitale handleiding 

met alle wettelijke normen overzichtelijk bij 

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

moet zijn en welke maatregelen uw school 

daartegen kan treffen. 

Surf naar www.arbocatalogus-vo.nl

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

Magistrum Leiderschapsontwikkeling

Haal meer uit jezelf
met de opleidingen 
van Magistrum

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

Opleidingen
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onderwijs. ‘Ik begrijp heel goed 
dat het een pittige opgave is, die 
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De nieuwe directeur/bestuurder 
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Scholen hebben sleutel  
tot meer concurrentie
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat scholen veel 
geld kunnen besparen als ze hun schoolboeken slimmer inkopen.
In 2008 werd de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) ingevoerd. Sindsdien krijgen 
scholen een vast bedrag per leerling om boeken te bestellen en worden de kos-
ten niet meer door de ouders betaald. De maatregel heeft de koopkracht van 
ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs verhoogd. Bovendien zou 
de concurrentie in de schoolboekenbranche moeten zijn versterkt, maar dat is 
(nog) niet gelukt. Sterker nog: in feite zijn er nog maar twee grote spelers over 
die weinig van elkaar te duchten hebben, waardoor de prijzen hoog blijven.
Daarom adviseert de NMa de scholen om slimmer te gaan inkopen. Dat kan 
bijvoorbeeld door de verplichte aanbesteding op te splitsen, zodat ook kleinere 
leveranciers kunnen meebieden. Ook kunnen scholen minder hoge eisen aan 
leveranciers stellen, zoals het minimaal aantal jaren ervaring in het voortgezet 
onderwijs. Ook zou het volgens de monopoliewaakhond helpen als scholen 
flexibeler worden in het wisselen van lesmethoden en zelf meer lesmateriaal 
gaan ontwikkelen.
VOS/ABB ondersteunt het Project Voorlichting Inkoopprofessionalisering On-
derwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op de pagina’s 24 en 25 
kunt daar meer over lezen.

Extra bijeenkomsten 
MR-Start
In mei organiseert de Vereniging Open-
baar Onderwijs (VOO) extra bijeenkom-
sten MR-Start op vijf centrale plaatsen 
in het land.
Tijdens deze bijeenkomsten leren (nieu-
we) MR-leden, zowel oudergeleding als 
personeelsgeleiding, in één avond de 
rechten en plichten van de MR kennen. 
De scholingsbijeenkomsten zijn theore-
tisch onderbouwd en praktijkgericht. De 
extra bijeenkomsten vinden plaats in:
Zaandam  17 mei
Tilburg  19 mei 
Den Haag  24 mei
Leeuwarden 26 mei 
Enschede  31 mei

Leden van de VOO krijgen 25 procent 
korting en betalen slechts 60 euro per 
persoon, de normale prijs is 80 euro per 
persoon. Neem voor meer informatie 
contact op met het cursusbureau, te-
lefonisch via 036 5331500 of per e-mail 
cursusbureau@voo.nl. Aanmelden kan 
op www.voo.nl.

Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering VOO

Woensdag 20 april 2011 vindt in het VOO-gebouw 
Entrada in Almere de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering plaats. U bent als lid van de Vereniging 

Openbaar Onderwijs van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.
De ledenvergadering duurt van 15.00 uur tot 16.00 uur. U kunt zich aanmelden 
op www.voo.nl/alv of telefonisch via 036 5331500. De agenda en bijbehorende 
stukken worden u tijdig toegezonden. Reiskosten worden vergoed op basis van 
openbaar vervoer (2e klas) of € 0,19 per kilometer bij gebruik van eigen vervoer. 
Voor meer informatie en aanmelden: www.voo.nl/alv.

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Zaandam

Den Haag

Enschede

Tilburg

Leeuwarden
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Omslag in taal: tien schoolportretten
De Inspectie van het Onderwijs heeft een boek uitgebracht met praktijk-
voorbeelden van taalzwakke scholen die onder meer met opbrengstgericht 
werken hun onderwijs hebben versterkt. 
In het boek ‘Omslag in Taal’ portretteert de inspectie tien basisscholen die hun 
onderwijs met succes hebben verbeterd. Het zijn gevarieerde scholen: openbare 
en bijzondere, grote en kleine, in de stad en op het platteland en met leerlingen 
met een autochtone of allochtone achtergrond. Het boek gaat in op de aanpak 
van deze scholen om van taalzwak weer taalsterk te worden. Opbrengstgericht 
werken staat hierbij centraal.
Op www.onderwijsinspectie.nl (Actueel>Nieuwsberichten>20 februari) kunt 
u gratis de online versie van het boek downloaden. Bovendien kunt u daar 
filmpjes bekijken. De gedrukte versie à 8 euro kunt u bestellen via Postbus 51 
(www.rijksoverheid.nl > Documenten en publicaties>Publicaties Postbus 51 of 
bel met 0800-8051).

 

Studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’
VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO organiseert in april twee keer een stu-
diedag over onderwijshuisvesting.
Tijdens de studiedagen ‘Hoe bouw ik een school?’ komt de vertaling van onder-
wijsvisies naar programma’s van eisen aan bod. Andere aspecten die aandacht 
krijgen, zijn onder meer levensduurdenken, EU-selecties en verantwoorde ge-
bouwexploitatie. Het gaat om twee afzonderlijke studiedagen met hetzelfde 
programma op donderdag 14 april en dinsdag 19 april in Den Bosch. Deelname 
kost 150 euro per persoon. Aanmelden kan via www.hevo.nl/studiedag.

Strenge controles 
Verklaringen 
Omtrent het 
Gedrag
Dit jaar checken accountants bij het 
controleren van de jaarrekening of 
van alle medewerkers een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) aanwezig 
is. Als dat niet het geval is, zal dit aan 
de Inspectie van het Onderwijs worden 
gemeld.
Onderwijsinstellingen zijn wettelijk ver-
plicht om vast te stellen dat medewer-
kers en vrijwilligers die met leerlingen 
in aanraking komen, een VOG hebben. 
De maatregel moet voorkomen dat kin-
deren in aanraking komen met mensen 
die een risico met zich mee kunnen bren-
gen. Hierbij kan worden gedacht aan ver-
oordeelde pedoseksuelen, die voor werk 
in het onderwijs geen VOG krijgen.
De voorwaarde dat iedereen in het on-
derwijs een VOG moet hebben, geldt voor 
alle medewerkers in loondienst, maar 
ook voor overblijfmedewerkers en inge-
huurde en gedetacheerde medewerkers. 
Het maakt niet uit of het om onderwij-
zend of onderwijsondersteunend perso-
neel gaat.

Themadag burgerschapsvorming
Bij VOS/ABB in Woerden kunt u op 30 maart deelnemen aan een themadag over 
burgerschapsvorming in het openbaar onderwijs. 
Centrale vraag op de themadag is hoe de openbare school kan werken aan burger-
schapsvorming. De bijeenkomst staat in het teken van het delen van kennis en erva-
ringen. Er worden aansprekende voorbeelden gepresenteerd, er zijn workshops en er is 
volop ruimte voor vragen uit de praktijk. VOS/ABB organiseert deze bijeenkomst voor 
het primair en voortgezet onderwijs samen met de Stichting Leerplanontwikkeling.
De themabijeenkomst inclusief lunch is op woensdag 30 maart van 09.30 tot 14.00 
uur bij VOS/ABB in Woerden. Voor leden van VOS/ABB is deelname gratis, niet-leden 
betalen 100 euro. 
Aanmelden kan via secretariaatvereniging@vosabb.nl, onder vermelding van 
‘Themadag burgerschapsvorming’. 
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Beste Rob,

Als voorstander van openbaar onderwijs en werkzaam 
in het openbaar onderwijs lees ik in School! uiteraard 
ook jouw columns. Helaas niet altijd met genoegen. In 
de kwestie van het vragen van een borg voor de boe-
ken mis ik enige vorm van begrip voor de situatie van 
de scholen die in de praktijk aanlopen tegen leerlingen 
die slecht omgaan met de eigendommen van de school. 
Er moet onevenredig veel energie in worden gestoken 
om de schade te verhalen. Heb je enig idee in wat voor 
drijfzand scholen worden gedreven door een overheid 
die zegt dat er wel een borg gevraagd mag worden, maar 
alleen op basis van vrijwilligheid? Het zij zo, je hebt het 
recht om niet te weten wat de praktijk is. Het zou je ech-
ter sieren om hier en daar eens navraag te doen. In jouw 
laatste column ‘Succes’ (nr. 1 - 2011) mep je weer richting 
die vermaledijde vo-scholen. Je schrijft: “Het is ook wat 
gek dat de meeste scholen in het voortgezet onderwijs 
voor de toelating de Citoscore strikt hanteren en wan-
neer de leerlingen hun diploma hebben, het oordeel van 
de docenten belangrijker vinden en extra eisen stellen.” 
Ik ken geen vo-scholen die niet om het advies van de ba-
sisschool vragen, naast een tweede gegeven zoals het re-
sultaat van de Cito-eindtoets. Mijn school hanteert het 
advies van de basisscholen als het meest zwaarwegend 
en kijkt of een tweede gegeven, zoals de Citoscore, daar 
mee in overeenstemming is. Je geeft een verkeerde voor-
stelling van zaken. Het stoort me dat je vervolgens roept 
dat de VOO kiest voor die 50% tl- leerlingen die doorstro-
men naar de havo en het daar wel halen. Ik vind dat de 
VOO onwaardig. Succes met het debat hierover en spreek 
ook eens met een school voor voortgezet onderwijs.

Met vriendelijke groet,
Tjesse van de Kamp
Borger (Drenthe)

Reactie Rob Limper: Hufters in de samenleving, dus ook 
op school, moeten worden aangepakt. Schade aan boeken 
kan zonder meer op hen worden verhaald. Maar daar is 
geen borg voor nodig, die hufters trouwens toch niet be-
talen. Ik ken veel scholen in het voortgezet onderwijs - ja 
ik kom nog eens ergens - die de Citoscore heilig verklaren. 
Ik heb daarmee aangegeven dat er met twee maten wordt 
gemeten: bij de toegang tot het voortgezet onderwijs de 
Citoscore, bij de toegang tot de havo niet het vmbo-diplo-
ma. Die spiegel hield ik voor. Gelukkig komt de minister 
met voorstellen om het advies van de basisschool echt 
doorslaggevend te laten zijn. Dat roep ik al jaren.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
reacties te weigeren, in te korten of aan te passen.

Joep Spanjaard
VOS/ABB heeft op 20 februari met groot verdriet kennisge-
nomen van het overlijden van bestuurslid Joep Spanjaard. 
Hij was al enige tijd ziek. Spanjaard was 57 jaar.

Joep Spanjaard was directeur-bestuurder van de Stichting 
Openbaar Basisonderwijs Hilversum. In 2009 trad hij toe tot 
het bestuur van VOS/ABB. Daarvoor was hij voorzitter van 
het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/
ABB. Tevens was hij lid van het door VOS/ABB ondersteunde 
bovenschools netwerk in Noord-Holland en was hij actief in 
de projectgroep Andere Tijden (voor alternatieven voor de 
indeling van de schooldag en -week).
‘Joep was een bevlogen openbaar-onderwijsman, een be-
stuurslid dat zich met veel energie inzette voor onze ver-
eniging’, zegt directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB. 
‘Bovendien was hij een enthousiaste, vriendelijke en inspire-
rende man, die wij graag in ons bestuur wilden hebben. We 
waren dan ook heel blij toen hij op ons verzoek inging.’ Ook 
onder de leden van VOS/ABB genoot Spanjaard veel positieve 
bekendheid.

IN MEMORIAM 

INgEZONDEN BRIEf 

Conferentie 
Tien jaar leren 
Op 21, 22 en 23 maart orga-
niseren PO-Raad/Project-
bureau Kwaliteit en Info-
punt passend onderwijs 
de tiende editie van de 
driedaagse conferentie. 
Tijdens de conferentie 
komen veel voorbeelden 
van ontwikkelde onder-
wijspraktijk aan bod, 
waarbij taal, lezen, rekenen, 
opbrengstgericht werken en passend onderwijs centraal staan.
De eerste dag wordt het accent gelegd op opbrengstgericht werken 
gekoppeld aan de basisvaardigheden taal en rekenen. Tijdens de 
tweede dag wordt het accent eveneens gelegd op opbrengstge-
richt werken gekoppeld aan de basisvaardigheden taal en reke-
nen. De ontwikkeling van Passend Onderwijs in relatie tot de 
kwaliteit van de leerlingzorg, de zorgstructuren, zorgprofi elen, 
het handelingsgericht en opbrengstgericht werken staan centraal 
tijdens de derde dag. Meer info: www.deelnameregistratie.nl
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Onderwijs,  schrijven 
beurtelings een column.
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op een zeker  
moment is 
de rek eruit
In feite was er geen onderzoek voor nodig, omdat iedereen die verstand heeft 
van onderwijsfinanciering het al zag aankomen: door het schrappen van 
het budget van 90 miljoen euro voor bestuur en management in het primair  
onderwijs raken steeds meer stafbureaus in de knel. Bureau ITS van de Radboud 
Universiteit Nijmegen concludeerde dit onlangs na onderzoek in opdracht van 
de PO-Raad. Wij trokken als VOS/ABB direct op Prinsjesdag 2009, toen deze be-
zuiniging bekend werd, al aan de bel bij de Tweede Kamer en nodigden toen-
malig staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW uit voor een werkbezoek aan 
een stafbureau. Dit leidde helaas tot niets: Dijksma vond het overbodig om zich 
goed te laten informeren en wees de uitnodiging af, daarna ging de Tweede 
Kamer zonder veel morren akkoord.

Deze gang van zaken herhaalt zich nu in verhevigde mate rond de bezuiniging van 
300 miljoen euro op passend onderwijs. Wij sloegen vorig jaar al voor de verkiezingen 
alarm, omdat de VVD in haar verkiezingsprogramma nog veel rigoureuzere maat-
regelen voorstond. De afgelopen maanden lieten mensen uit de praktijk zien hoe 
ernstig de gevolgen zullen zijn, er is massaal gedemonstreerd en maar liefst 160.000 
mensen zetten hun handtekening onder een petitie. Overtuigend genoeg, zou ik zo 
zeggen, zeker omdat de toegankelijkheid van het funderend onderwijs op het spel 
staat. Maar de coalitiepartijen VVD en CDA en de PVV in Tweede Kamer vinden het 
allemaal prima. Wellicht dat de Eerste Kamer er nog een stokje voor kan steken, nu het 
er na de Provinciale Statenverkiezingen sterk op lijkt dat het kabinet daar geen meer-
derheid krijgt, maar de kans dat de bezuiniging doorgaat, acht ik -helaas- erg groot.

Scholen geven zich echter niet gewonnen. Een mooi voorbeeld hiervan is de grote 
belangstelling voor een project van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om scho-
len slimmer te laten inkopen. VOS/ABB ondersteunt dit project en organiseerde de 
afgelopen weken met DUO verspreid over het land drukbezochte bijeenkomsten. Kern 
van de boodschap is dat scholen door beter na te denken over wat ze precies willen, 
goede diensten en producten kunnen inkopen tegen een scherpe prijs. Denk daarbij 
aan de schoonmaak, nieuw meubilair en ICT-, telefoon en energiecontracten. Afhan-
kelijk van de omvang van de school kunnen daarmee enkele tienduizenden euro’s 
tot soms wel tonnen per jaar worden bespaard. Bepaald geen kleine bedragen, die 
kunnen worden ingezet voor (nog) meer kwaliteit.

Daarmee kom ik op een andere ontwikkeling, namelijk het extra geld dat het kabinet 
wil investeren in excellente leraren. Dit wordt ondersteund door de Onderwijsraad, 
die adviseert om één op elke 20 leraren aan te wijzen als excellent. Zij zouden één dag 
per week moeten worden vrijgesteld van lestaken om zichzelf en de school verder te 
professionaliseren. Voor elke excellente leraar is een bonus van 2500 euro per jaar 
gereserveerd. Mooi natuurlijk, die gedachte dat scholen met de inzet van excellente 
leraren de talenten van leerlingen optimaal kunnen benutten. Maar het advies heeft 
door de bezuinigingen op andere essentiële posten, zoals die op passend onderwijs, 
wel een heel cynische achtergrond. <
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‘Ik hoop van harte  
dat het nieuwe stelsel 

een succes wordt’
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INTERvIEw  
TEkST: MIChIEL JONgEwAARD

BEELD: BART MAAT

Minister volhardt  
in bezuinigingen  
passend onderwijs
Minister Marja van Bijsterveldt blijft vasthouden aan haar bezuinigingsplannen op passend 
onderwijs. Ook benadrukt de minister van Onderwijs dat het nieuwe stelsel al snel, binnen 
anderhalf jaar, moet zijn ingevoerd. Ondanks massale protesten van de landelijke onderwijs-
organisaties, waaronder de vereniging Openbaar Onderwijs en vOS/ABB, toont de minister 
zich onvermurwbaar. ‘Ik begrijp heel goed dat het een pittige opgave is, die weerstand oproept. 
De keuzes zijn niet gemakkelijk, maar wat mij betreft wel noodzakelijk en verdedigbaar.’

Sinds haar aantreden als minister toont Van Bijsterveldt 
zich op kritische momenten standvastig, met een duidelijke 
voorkeur voor maatregelen die vooral meer eisen van scho-
len én leerlingen. Dat het haar niet altijd in dank wordt af-
genomen, heeft ze ruimschoots ervaren, want ook als staats-
secretaris voerde Van Bijsterveldt omstreden maatregelen 
door. Het verplichte aantal lesuren (1000) in het voorgezet 
onderwijs leidde tot protesten van zowel leraren als leerlin-
gen, zelfs met relletjes als gevolg. Ze riep gemeenten op om 
relschoppers aan te pakken en ze vroeg leerplichtambte-
naren om boetes uit te delen. Het aantal lesuren bleef mooi 
onveranderd.

Wie op dit moment de minister van Onderwijs interviewt, kan 
niet om passend onderwijs heen. Van Bijsterveldt vindt de in-
voering ervan, inclusief bezuinigingsmaatregelen, noodzake-
lijk. ‘In het huidige stelsel hebben te veel kinderen op school 
een zorglabel gekregen. Sinds de invoering van het rugzakje 
in 2003 is het aantal zorgleerlingen met maar liefst 65 procent 
toegenomen. Ondanks al dit geld is er nog steeds kritiek op de 
extra zorg voor kinderen en zitten veel kinderen thuis. Er moet 
dus wél iets gebeuren.’

Een deel van die rugzakjes is volgens u onterecht toegekend?
‘Ik denk zeker dat het aanbod voor een deel de vraag heeft op-
geroepen. Sinds de invoering van het rugzakje is zowel de zorg-
behoefte in het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs 
fors gestegen, tegen de verwachtingen in. De invoering van het 
rugzakje zou budgettair neutraal zijn.’

Hoe kunt u garanderen dat die zorgbehoefte straks nog wordt 
beantwoord, als u zo stevig bezuinigt?
‘Het regulier onderwijs wordt bij de bezuiniging ontzien. Het 
deel van het rugzakje dat voor reguliere scholen bestemd is, 
gaat voortaan naar de samenwerkingsverbanden van scholen. 
Daar wordt het overblijvend deel van de ambulante begeleiding 
aan toegevoegd. Kregen reguliere basisscholen vroeger de helft 
van de rugzak, in de toekomst wordt dat ongeveer driekwart. 
Macro gezien blijft naast de basisbekostiging van 1,5 miljard 
euro nog altijd 1,9 miljard euro beschikbaar voor extra onder-
steuning. Dat is een groot bedrag, ook internationaal gezien. 
Daarnaast investeren we de komende tijd extra in de deskun-
digheid van leraren. Verder worden er tal van zekerheden inge-
bouwd. Scholen krijgen een zorgplicht, zodat ouders niet meer 
van het kastje naar de muur worden gestuurd. Scholen verdelen 
de zorg voor leerlingen gezamenlijk binnen hun samenwer-
kingsverband. Wanneer geen enkele reguliere school de zorg 
op zich kan nemen, komt het speciaal onderwijs in beeld.’

Maar u bezuinigt ook op het speciaal onderwijs, dat van u 
niet meer mag groeien.
‘Er blijft plek voor circa 70.000 leerlingen in het speciaal onderwijs. 
Dat is evenveel als nu het geval is. Pas als er meer kinderen naar 
het speciaal onderwijs gaan, zal dit uit het zorgbudget van de sa-
menwerkingsverbanden betaald moeten worden. Ook wat betreft 
kosten is het een goede maatregel dat samenwerkingsverbanden 
zelf kunnen bepalen waar zij hun budget aan besteden. Op dit 
moment wordt er ergens geïndiceerd, maar ergens anders betaald. 
Dat levert geen enkele prikkel op om kritisch naar de kosten te >
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kijken. Met meer samenwerking kunnen scholen slimmer finan-
cieren en kunnen er meer specialismen worden ontwikkeld. Ik 
hoop van harte dat het nieuwe stelsel een succes wordt.’

U kunt ook bezuinigen door de prestatiebeloning,  
waar veel docenten tegen zijn, niet in te voeren.  
‘Je kunt wel kijken hoe en waar je dit soort instrumenten inzet. 
In het coalitieakkoord zijn echter politieke compromissen ge-
sloten, waaronder de bezuiniging op passend onderwijs én de 
invoering van de prestatiebeloning. Dat is mijn werkelijkheid 
van waaruit ik werk.’

Een belangrijk aandachtspunt waar minister Van Bijsterveldt 
zich sterk op beroept, is de kwaliteit van het onderwijs. Taal en 
rekenen moeten meer prioriteit krijgen op school. Bovendien 
pleit Van Bijsterveldt voor verplichte eindtoetsen in het basis-
onderwijs en meer tussentoetsen in het voortgezet onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs wordt met meer  
toetsen niet per se beter. Toetsen zijn een goede meting,  
maar niet meer dan dat.
‘Daar ben ik het niet mee eens. Natuurlijk investeren we ook 
in de kwaliteit van bijvoorbeeld docenten. Maar ik geloof wel 
degelijk dat een hogere lat leerlingen uitdaagt om harder te 
studeren. Daarom hebben we de exameneisen verscherpt. Voor 
Engels, wiskunde of Nederlands mag maar één vijf worden ge-
haald, de rest moet voldoende zijn. En bij het centraal schrif-
telijk moet je nu gemiddeld een 5,5 halen. Het wordt lastiger 
om te berekenen hoe je op het nippertje je diploma kunt halen. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit bij leerlingen voor een kleine 
cultuuromslag zal zorgen.’ 

Enige tijd terug stelde u voor om op de  pabo meer 
onderscheid te maken tussen de keuze voor de onder- of 
bovenbouw. Vindt u dat nog steeds?
‘Ik ben niet zo’n fan van de brede kwalificatie van leerkrach-
ten die we nu hebben. We moeten pabostudenten in hun 
bekwaamheden gerichter klaarstomen voor de onder- of  
bovenbouw. Helemaal nu de voorschoolse educatie ook steeds 
dichterbij scholen komt te staan. Dan moet je als leerkracht echt 

weten hoe je met de kleintjes omgaat. Dat vraagt om andere 
vaardigheden dan een groep 8, waar het vooral om kennisover-
dracht gaat. In het regeerakkoord hebben we daarover afspra-
ken gemaakt. Ik maak daarin overigens bewust onderscheid 
tussen bevoegdheid en bekwaamheid. Een leerkracht die als 
specialisatie destijds onderbouw had, zou niet meer zonder 
bijscholing op een bovenbouwgroep mogen worden gezet. De 
staatssecretaris gaat daarmee aan de slag.’

Als staatssecretaris was u warm voorstander van de 
maatschappelijke stage. Hoe kijkt u daar nu tegenaan, in de 
wetenschap dat scholen van u als minister meer aandacht 
aan kernvakken als taal en rekenen moeten geven?

‘Het gaat op school om meer dan taal en rekenen. De maatschap-
pelijke stage vind ik nog steeds betekenisvol. Bovendien is bur-
gerschap, en daar is de stage een prima middel voor, gewoon 
onderdeel van het curriculum. Ik denk overigens dat het goed 
is dat we het aantal uren van de stage hebben teruggebracht 
naar 30 uur. Maar burgerschap, hoe je met elkaar omgaat, dat 
hoort wel bij de school.’

U zegt dat u het belangrijk vindt dat kinderen leren hoe 
ze met elkaar moeten omgaan, maar het tegengaan van 
segregatie in het onderwijs vindt u tegelijkertijd geen doel  
an sich. Zwarte scholen accepteert u als voldongen feit, 
waarmee u het signaal geeft dat sociale integratie op school 
niet belangrijk is. Uw streven naar kwaliteitsverbetering hoeft 
het tegengaan van segregatie toch niet uit te sluiten?

‘Voor mij staat voorop dat de kwaliteit van het onderwijs goed 
moet zijn. Met goed onderwijs krijgen álle kinderen meer kan-
sen. Ik vind het daarom belangrijk om te investeren in het te-
gengaan van taalachterstanden, via bijvoorbeeld voorschoolse 
educatie en schakelklassen. Veel scholen met allochtone kinde-
ren hebben zich gespecialiseerd om kinderen met taalachter-
standen extra te helpen. Zij bereiken daar goede resultaten mee. 
Goed onderwijs is de basis voor ontplooiing en emancipatie van 
kinderen en dus ook voor integratie. Natuurlijk is het belang-
rijk dat de school naast kennis ook bijdraagt aan een bredere 
vorming van kinderen. Niet voor niets zijn sociale integratie en 
burgerschapsvorming wettelijk vastgelegd. Hoe scholen daar 
invulling aangeven, is echter aan de scholen zelf. De inspectie 
ziet hier op toe. Als er initiatieven van ouders en scholen zijn 
die het mengen van scholen willen bevorderen, dan vind ik dat 
te waarderen. Ik ga echter niet vanuit Den Haag blauwdrukken 
opleggen om leerlingen gedwongen te spreiden.’ <

Op pagina 22 kunt u meer lezen over de bezuinigingen 
op passend onderwijs. VOS/ABB en Vereniging 
Openbaar Onderwijs organiseren voor respectievelijk 
schoolbestuurders en MR-leden (ouders en personeel) 
themabijeenkomsten over passend onderwijs.



Carrière
als leraar? 
Het kan!
Talent moet de ruimte krijgen.  
De versterking van de functiemix 
biedt de mogelijkheid door te 
groeien naar een hogere leraren
functie met een bij passende 
beloning. In oktober 2011 kijken  
we hoe ver scholen zijn met de 
invoering. Deze resultaten zijn 
bepalend voor het vervolg van de 
functiemix. Is uw school al op de 
goede weg?  
 

Op hetkaninhetonderwijs.nl vindt u 
praktische informatie over de 
functiemix. U kunt er ook onder
steuning op maat aanvragen door een 
functiemixambassadeur. Functiemix
ambassadeurs zijn collega’s die reeds 
ervaring hebben met de invoering van 
de functiemix op hun school en die u 
graag vertellen over hun ervaringen.

Carrière als leraar? Het kan!  
Dus kijk op  
www.hetkaninhetonderwijs.nl

NIET APART MAAR SAMEN 

DE OPENBARE SCHOOL
VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS

www. voo.nl/5010
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vragen over onderwijs of medezeggenschap?

de informatie- en adviesdienst voor ouders en MR-leden

Bel gratis 0800 5010
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Intentieverklaring

Het Minkema College in Woerden 
heeft twee scholen met in totaal 2400 
leerlingen. De vmbo-school heeft 
een nieuw gebouw; voor de havo/
vwo-school gaat de nieuwbouw 
binnenkort van start. De scholen 
hebben nu nog een eenpitter-bestuur, 
maar er ligt een intentieverklaring 
voor een fusie met Nuovo, het 
bestuur voor openbaar voortgezet 
onderwijs in Utrecht. Nuovo heeft 
acht scholen met 4000 leerlingen. 
De bestuurlijke fusie heeft vooral tot 
doel de stafdiensten efficiënter te 
organiseren. Voor de scholen zal er 
weinig veranderen.
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vIJf vRAgEN  

het openbare Minkema College in woerden werd bijna de ‘Leukste school van Nederland’ 
op radio 538, terwijl weekblad Elsevier de school noemde als een van de beste havo’s. 
Algemeen directeur Rob Damwijk is blij met deze goede pr. ‘het levert ook binnen de school 
veel positieve energie op’, zegt hij. Toch relativeert hij de prijzen. ‘wij leggen andere criteria 
aan dan radio 538. En ook onze andere afdelingen moeten nog de beste worden. Maar we 
zijn goed op weg!’

Minkema College 
volop in het nieuws

Waarom deed u mee aan de actie  
van een commercieel radiostation? 
‘Het initiatief kwam van twee leerlingen. 
Juist daarom heeft de rector van de havo/
vwo-locatie er voluit aan meegewerkt. 
Het had wel grote gevolgen. De radioma-
kers zijn een hele dag hier op school ge-
weest en daarna zijn wij met ruim 1200 
leerlingen in 25 bussen naar Amsterdam 
gegaan voor de uitreiking van de awards. 
We grepen net naast de titel ‘de leukste 
school’, maar we kregen wel de prijs voor 
‘de leukste docent’. De leerlingen vonden 
het allemaal ‘supervet’.

Ik vind het goed om aan dit soort dingen 
mee te doen, want het levert veel goede 
publiciteit op. In diezelfde tijd hadden 
we een leraar die, mede dankzij onze 
leerlingen, heel ver kwam in de televisie-
audities ‘Op zoek naar Zorro’. Ook daar-
mee kwam het Minkema College volop 
in het nieuws. Allemaal mooie reclame.’

Hoe geeft uw school invulling aan 
de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs?
‘Dat jonge mensen met verschillende 
achtergronden leren begrip voor elkaar 
te hebben, vind ik eigenlijk de basis van 
al het onderwijs, maar zeker van de 
openbare school. Daarnaast vind ik dat 
een openbare school onderdeel is van de 
gemeenschap, die immers het geld voor 
het onderwijs opbrengt. Daarom stellen 

wij ons open voor omgeving. Dat doen we 
met onze maatschappelijke stages, maar 
we stellen ook het gebouw beschikbaar. 
De havo/vwo-locatie krijgt een nieuw 
pand met een grote toneelzaal: daar 
mogen ’s avonds en in het weekend ook 
andere partijen gebruik van maken. De 
openbare school is er echt voor iedereen.’

Hoe staat het met de kwaliteit van  
het onderwijs?
‘Onze havo/vwo-school doet het erg goed. 
Onze leerlingen hebben in het algemeen 
een goede startpositie, maar juist daar-
om streven we naar topresultaten. Op 
onze vmbo-school wordt hard gewerkt 
om de kwaliteit verder te verbeteren. De 
organisatiestructuur is er inmiddels ver-
anderd en er is een nieuwe directie aan-
getreden. Er is veel vertrouwen, ook van 
de Inspectie, die aangaf dat de betrok-
kenheid van onze docenten heel groot is. 
Verder hebben wij een goed systeem van 
interne coaching, daar ben ik echt trots 
op. Beginnende leraren worden binnen 
de school goed begeleid en dat draagt bij 
aan de kwaliteit van het onderwijs.

Wat zou u willen zeggen tegen  
de minister van Onderwijs?
‘Wij horen steeds dat de regeldruk voor 
het onderwijs wordt verminderd, maar 
in de praktijk gebeurt het tegenoverge-
stelde. We moeten juist aan steeds meer 
eisen voldoen. Denk aan de onderwijs-

tijd, de functiemix, de examenregels, de 
fusietoets. Mijn oproep aan de minister 
is: behandel ons nu eens echt als maat-
schappelijke ondernemers die staan voor 
hun werk, geef ons als onderwijsprofes-
sionals het vertrouwen om onze zaken 
zelf te regelen en te verantwoorden. Ook 
voor ons is de menselijke maat belangrijk. 
Maar een besturenfusie bijvoorbeeld is 
soms nodig om kleinere scholen te kun-
nen handhaven.’

Waarom wilt u op deze plaats 
gefotografeerd worden?
‘Ik heb deze muur gekozen vanwege de 
tekst die erop staat. ‘Op deze school zit-
ten geen Nederlanders, Macedoniërs, 
Turken, Protestanten of Kaapverdianen. 
Geen Creolen, Joden of Amerikanen. 
Geen Katholieken of Boeddhisten.’ De 
opsomming is nog langer en eindigt 
met: ‘Op deze school zitten jonge mensen, 
heb begrip voor elkaar’. Dat vind ik we-
zenlijk voor het onderwijs. Dat mensen, 
met welke levensovertuiging of afkomst 
dan ook, elkaar vinden en leren samen te 
werken. “Zelf denken, samen doen”, dat 
is mijn credo.’ <

TEkST: LuCy BEkER
BEELD: MARTIN DROOg
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bert-jan Kollmer  
slaat graag bruggen

Nieuwe directeur Vereniging Openbaar Onderwijs 

In maart is Bert-Jan kollmer aangetreden als nieuwe directeur/bestuurder van de vereniging 
Openbaar Onderwijs. hij volgt Rob Limper op, die tot de zomer actief blijft als adviseur en 
daarna met pensioen gaat. kollmer vindt het prettig om hem nog een periode om zich heen te 
hebben. ‘het is geen sinecure om iemand met zoveel dossierkennis op te volgen. Maar met Rob 
in de buurt en met steun van zeventien enthousiaste en vakkundige mensen op kantoor gaat 
het zeker lukken.’

Bert-Jan Kollmer, van huis uit econoom, was tot voor kort direc-
teur bij de technische opleidingen van hogeschool InHolland in 
Alkmaar. Daarvoor bekleedde hij een flink aantal uiteenlopende 
leidinggevende functies in het onderwijs. ‘Ik heb op verschillende 
instituten en scholen jonge mensen mogen opleiden tot boek-
houder, secretaresse, dokters-, apothekers- en dierenartsassistent, 
bouwkundige, ICT-er en werktuigbouwkundige. In het openbaar, 
maar ook in het particulier onderwijs. Omdat je natuurlijk nooit 
alle ins en outs van al die beroepen kent, moet je dan kunnen 
vertrouwen op je gespecialiseerde opleidingsmanagers. Datzelfde 
vertrouwen heb ik nu in onze uitstekende beleidsadviseurs. Maar 
ik ga mij uiteraard razendsnel bijspijkeren op de belangrijke dos-
siers van de Vereniging Openbaar Onderwijs.’

Andere sectoren
‘School’, het VOO-ideaal van scholen zonder denominatie, 
spreekt Kollmer zeer aan. Om dit ideaal te verwezenlijken, is 
een strategische koers van belang. ‘Om ons ideaal te bereiken, 
hebben we ook sectoren in de samenleving nodig die geen of 
nog geen binding hebben met het openbaar onderwijs. Anders 
preek je te zeer voor eigen parochie. We willen dat de school 
een doorsnede wordt van de samenleving. In de weg daarnaar 
toe moet dus ook elke identiteit en elke religie een rol spelen. 
‘School’ heeft alleen kans van slagen als we het allemaal wil-
len. Dus moeten we bruggen slaan naar die andere sectoren. 
Onze eigen uitgangspunten vormen de basis voor ‘School’, maar 
anderen moeten wel meedoen in dat  proces.’ 

Gesprekspartner
‘Dankzij het lobbywerk van de vereniging en Rob Limper als 
boegbeeld is de Vereniging Openbaar Onderwijs een gewaar-

deerde gesprekspartner in politiek Den Haag. En niet alleen 
met betrekking tot het onderwijsbestel, maar ook op andere 
dossiers. Kijk bijvoorbeeld naar de schoolboekenkwestie. Het 
verbod op de verplichte borgsom mag de vereniging toch voor 
een groot deel op haar conto schrijven. Ik zal dat lobbywerk 
met volle inzet voortzetten. In Den Haag vindt immers de be-
sluitvorming plaats. Maar de bouwstenen voor het beleid wor-
den wel door de samenleving aangeleverd. Daarom zullen we 
ook het draagvlak voor ons ideaal ‘School’ nog verder moeten 
verbreden. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan het bedrijfsleven. 
Dat is er immers bij gebaat dat personeelsleden uitstekend sa-
menwerken, ook met mensen met een geheel andere levens-
beschouwelijke of culturele achtergrond. Hoe je het ook wendt 
of keert, op de basisschool leren kinderen al hoe zij zich later in 
de maatschappij moeten gedragen. Het zou dus helemaal niet 

Bert-Jan Kollmer

Kollmer (53) was als docent economie werkzaam op 
‘t Nieuwe Lyceum in Bilthoven. Daarna was hij onder 
andere opleidingsmanager in het economisch hoger 
onderwijs en  regiodirecteur bij Schoevers Opleidingen. 
Als rector was hij werkzaam op het Vellesan College 
in Velsen, om uiteindelijk directeur te worden bij de 
technische opleidingen van hogeschool InHolland. 
Kollmer is tevens lid van de Raad van Toezicht van 
Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad.
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Bert-Jan Kollmer, nieuwe directeur Vereniging Openbaar Onderwijs
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gek zijn, als onze ideeën ook bekend zijn bij organisaties als 
het MKB of het VNO/NCW. Daarnaast zijn vooral onze goede 
contacten met schoolbesturen, zowel openbaar als bijzonder, 
van groot belang.’

Perspectief
Dat de vereniging in de loop der jaren een flinke afname in 
het ledenaantal heeft meegemaakt, verontrust Kollmer niet, 
maar wil hij zich wel inzetten om een verdere daling van het 
ledenaantal tegen te gaan. ‘Het probleem is bekend en geldt 
natuurlijk niet alleen voor onze vereniging. Mensen binden 
zich tegenwoordig niet zo snel. Vakbonden en politieke par-
tijen worstelen daar al jaren mee. Maar ik zie voor onze ver-
eniging mogelijkheden. We hebben landelijk een zeer goede 
naam. Niet alleen als gesprekspartner, maar ook in begeleiding 
en dienstverlening: we adviseren en begeleiden scholen en 
besturen, geven voorlichting en scholing aan ouderraden en 
medezeggenschapsraden, zowel ouder- als personeelsgeleding. 
Ik zie mogelijkheden om dat nog verder te intensiveren. Dat 
ons aanbod de ‘zuilgrenzen’ heeft overschreden, vind ik een 
ontwikkeling met zeer veel perspectief. Ook dat vergroot de 

draagkracht en maakt je bovendien financieel onafhankelijker. 
Dat is met een kabinet als het huidige geen overbodige luxe.’

Idealen
‘De toekomst zie ik met vertrouwen tegemoet. Onze idealen als 
belangenbehartiger van het openbaar onderwijs zijn springle-
vend. Het is niet verwonderlijk dat we juist vanuit die idealen 
streven naar ‘School’, waar elk kind de kans krijgt om zichzelf te 
zijn én het beste uit zichzelf te halen. Onze samenwerking met 
VOS/ABB is in dat opzicht een mooie impuls voor het openbaar 
onderwijs. We zien ook dat steeds meer scholen ons weten te 
vinden, voor scholing of specifieke begeleiding. Niet alleen voor 
de MR of ouderraad hebben we een interessant aanbod, ook 
scholen en schoolbesturen kunnen voor allerlei thema’s een 
beroep doen op onze expertise. En dat gebeurt gelukkig steeds 
meer. De komende periode zullen we benutten om onze activi-
teiten nog beter af te stemmen op de behoefte van de scholen, 
die tenslotte onze klanten zijn. Ik nodig daarom onze lezers, 
die zeer betrokken zijn bij het onderwijs, dan ook van harte uit 
om hun suggesties en ideeën aan ons kenbaar te maken. Dat 
gesprek ga ik graag aan!’  <
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TEkST: LuCy BEkER 
BEELD: MARTINE SpRANgERS

aan de slag met  
het puberbrein

Camps houdt zich al enkele jaren bezig 
met het puberbrein, waarvan inmiddels 
bekend is dat het nog volop in ontwikke-
ling is. En dat niet alleen: wetenschappers 
weten ook precies welke delen van de pu-
berhersenen wél en welke delen nog niet 
zijn volgroeid. Dat verklaart het soms on-
voorspelbare en impulsieve gedrag van 
jongeren. ‘Ze lijken al zo groot, maar hun 
hersenen reageren in bepaalde omstan-
digheden nog heel primair’, legt Camps uit.

Hij is enthousiast over de bevindingen 
van neuropsychologen, die de herse-
nen van tieners minutieus hebben on-
derzocht met behulp van de fMRI-scan. 
‘Prachtige materie’, vindt hij het. ‘Her-
senonderzoek lijkt misschien droge kost, 
maar dat is het niet. Het is zo interessant, 
dat ik er min of meer aan verslaafd ben 
geraakt. Mij gaat het er dan vooral om 
deze nieuwe kennis van het brein te ver-
talen naar een goede onderwijsaanpak. 
Daar kunnen scholen echt mee aan de 

slag om jongeren meer en beter te laten 
leren’. 

Camps heeft de afgelopen jaren meege-
werkt aan de vertaling en bewerking van 
het Amerikaanse boek ‘The secret of the 
teenage brain’. ‘We hebben er een heel 
praktisch boek van gemaakt, getiteld ‘De 
ontdekking van het puberbrein’. Daarin 
hebben we de werking van het brein ge-
koppeld aan tips voor ouders en leraren’. 

Daarnaast heeft Camps met een team 
van HCO een schoolconcept ontwikkeld: 
het breinvriendelijk onderwijs. ‘Met ken-
nis van het puberbrein kan het onderwijs 
efficiënter worden’, zegt Camps. ‘Leraren 
kunnen de breinkennis in de klas gericht 

Ineens is het puberbrein ontdekt. Boeken over dit onderwerp zijn bestsellers, lezingen 
uitverkocht. Een hype? ‘Zeker niet! kennis van de hersenen levert veel op, zeker voor 
scholen’, zegt wouter Camps, senior onderwijsadviseur bij hCO. Deze adviesorganisatie 
heeft programma’s ontwikkeld voor breinvriendelijk onderwijs.

inzetten in hun omgang met jongeren 
om betere resultaten te boeken’.

Herkenbaar
Dat scholen daar belangstelling voor heb-
ben, blijkt uit het grote aantal aanvragen 
voor studiedagen en lezingen. ‘Ik treed in-
middels in het hele land op’, lacht Camps. 
‘Docenten zijn heel erg begaan met hun 
leerlingen en ze zijn enorm geïnteres-
seerd. Ik heb voor hen ook een herkenbaar 

verhaal.’ Dat is niet zo gek, want Camps 
heeft zelf ook ervaring in het onderwijs. 
Hij startte zijn loopbaan als leraar en ad-
junct-directeur op een vmbo-school. Zijn 
hart ligt nog altijd bij die leerlingen in het 
voortgezet onderwijs.

Net als alle leraren weet hij dat pubers 
niet zo goed kunnen plannen en moeite 
hebben met het inschatten van risico’s. 
Ook is hun empathisch vermogen niet 
zo groot. Met de kennis van nu legt hij 
uit: ‘Dat komt omdat de frontaalkwab in 
hun hersenen nog niet uitontwikkeld is. 
Daardoor kunnen ze moeilijk de gevol-
gen van hun daden overzien. Komen ze 
in een lastige situatie terecht, dan reage-
ren ze vanuit het limbische systeem en 
het reptielenbrein, zoals dat heet. Een pri-

Een breintraject op maat

Scholen kunnen bij HCO een breintraject op maat aanvragen. Dat begint 
altijd met een informatieve bijeenkomst. Op grond van die informatie 
kiest de school actiepunten waaraan ze wil werken. Deze worden aange-
pakt door middel van trainingen, coaching, collegiale consultatie of een 
quickscan. Meer informatie is te vinden op www.hco.nl of neem contact 
op met Wouter Camps via w.camps@hco.nl.

Scholen kunnen rekening houden  
met het dagritme van pubers
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maire reactie zoals vechten of vluchten. 
Onvolwassen gedrag, maar ze kunnen 
niet anders, omdat hun brein nog niet 
helemaal klaar is.’
Een ander voorbeeld is het kopieergedrag 
van pubers. ‘Dat komt door de aanwezig-
heid van spiegelneuronen in de hersenen. 
Is de leraar chagrijnig, dan worden de 
leerlingen dat ook. Maar als die leraar 
weet hoe die spiegelneuronen werken, 
kan hij ze ook gebruiken: komen de kin-
deren opgefokt binnen, dan moet hij 
vooral rustig reageren en rust uitstralen 
op de groep. Dan zullen de leerlingen ook 
weer rustig worden.’

Slaaptekort
Bekend – vooral ook bij ouders – is het 
slaapgedrag van pubers. In tegenstel-
ling tot jonge kinderen willen pubers  
’s ochtends graag uitslapen. Wouter 
Camps kan dat verklaren, want ook dat 
komt door het stadium waarin hun her-
senen verkeren. ‘Bij hen komt de melato-

nine, een rustgevende stof in het brein, 
veel later in de avond vrij dan bij volwas-
senen. Daarom vallen ze laat in slaap, en 
als ze elke ochtend weer vroeg op moeten 
voor school, lopen ze echt een slaaptekort 
op. Moet de school dan later beginnen? 
Dat is lastig, want dan moeten ze ’s mid-
dags nog laat doorgaan. Maar een school 
kan er wel op letten dat repetities niet 
in het eerste uur worden gegeven, dan 
zitten die pubers nog wakker te worden. 
Ook is het belangrijk dat ouders hun kin-
deren in het weekend lekker laten uitsla-
pen. Dat hebben jongeren gewoon nodig.’
Zo weet Wouter Camps de kennis van het 
puberbrein steeds te vertalen in prakti-
sche tips voor ouders en leraren. Hij ver-
zorgt dan ook niet alleen studiedagen 
voor lerarenteams, maar ook ouderavon-
den. ‘Maar ik ben geen goeroe die vertelt 
hoe ouders en scholen met pubers om 
moeten gaan. Ik reik kennis en inzicht 
aan en daardoor passen mensen zelf hun 
omgang met pubers aan.’ <

Conferentie Puberbrein

Wouter Camps, die zelf zijn loopbaan 
is gestart als leraar en later adjunct-
directeur op een vmbo-school, is een van 
de keynote sprekers op de 4e Nationale 
Conferentie Puberbrein op 12 en 13 april 
in Nieuwegein. Hij spreekt daar over 
‘Breinvriendelijk onderwijs in de school’. 
De conferentie wordt georganiseerd door 
het Studiecentrum voor Bedrijf en Over-
heid (SBO) en is gericht op mensen uit het 
onderwijs. Andere sprekers zijn prof.  
Dr. Margriet Sitskoorn, hoogleraar klini-
sche neuropsychologie aan de Universiteit 
van Tilburg en auteur van de bestseller 
‘Het maakbare brein’ en dr. Henk  
Witteman, onderwijsvernieuwer,  
gepromoveerd op leerstijlen en gastdo-
cent aan de Universiteit van Leiden. Meer 
over deze conferentie op www.sbo.nl

LEERgEDRAg  
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Scholing medewerkers 
tussenschoolse opvang
Voor een verantwoorde overblijf is goede scholing 
noodzakelijk. Vanaf 1 augustus 2011 moet wettelijk 
(minimaal) de helft van alle overblijfmedewerkers 
en coördinatoren zijn geschoold. Voor medewerkers 
en coördinatoren in de tussenschoolse opvang 
heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 
daarom een uitgebreid scholingsaanbod, dat in 2010 
geheel is vernieuwd. Alle cursussen zijn theoretisch 
onderbouwd en praktijkgericht. Ook adviseert de VOO u 
desgewenst op maat over uw eigen overblijf en helpen 
beleidsadviseurs u bij het optimaliseren ervan.
 
BaSiScurSuS tSo
In de vernieuwde basiscursus leert u als 
overblijfmedewerker door middel van praktische 
tips en het uitwisselen van ervaringen omgaan met 
veelvoorkomende situaties bij het overblijven.
 
VerVolgcurSuS tSo
In de vernieuwde vervolgcursus wordt onder andere 
ingegaan op de thema’s ‘Conflicten tussen en met 
kinderen’ en ‘Omgaan met hyperactieve kinderen.’
 
coördinatorcurSuS tSo
In de coördinatorcursus leert u als coördinator tso de 
basisvaardigheden met betrekking tot leiding geven, 
organiseren en coachen van medewerkers. 
 
eHBo/BHV
Tijdens de EHBO/BHV-cursus leren 
overblijfmedewerkers wat ze kunnen doen om de 
veiligheid van de kinderen te vergroten. Na het volgen 
van de cursus ontvangen zij het certificaat EHBO/BHV.
 
HerHalingScurSuS eHBo/BHV
Uw certificaat EHBO/BHV is twee jaar geldig. Met deze 
cursus frist u bestaande kennis op en behandelt u 
nieuwe onderwerpen. Na afloop ontvangt u opnieuw 
uw certificaat.

Meer informatie
Het bureau van de Vereniging  
Openbaar Onderwijs is tijdens kantooruren telefonisch 
bereikbaar via 036 5331500. Meer informatie vindt u  
op www.voo.nl/scholing.
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Zestig overblijfmedewerkers in Almelo hebben een scholingsdag gevolgd. De vereniging 
Openbaar Onderwijs organiseerde de dag samen met kinderopvangorganisatie De Cirkel. In 
vijf groepen kregen de deelnemers deskundigheidsbevordering in een door henzelf gekozen 
thema. Na afloop van de scholingsdag ontvingen de overblijfmedewerkers een certificaat. 

De scholingsdag vond plaats in het Theaterhotel in Almelo. De 
overblijfmedewerkers en -coördinatoren konden een keuze 
maken uit verschillende workshops, waaronder leiderschap, 
omgaan met lastig gedrag, EHBO en communicatie. Behalve 
deelname aan verschillende workshops, konden zij tijdens de 
scholingsdag ook ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. 

Scholing wettelijk verplicht
Met de subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs kun-
nen overblijfmedewerkers een cursus of scholing volgen, zodat 
de school voldoet aan de wettelijke verplichting om vanaf 1 
augustus 2011 minimaal de helft van de overblijfmedewerkers 
te hebben geschoold. 

De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft daarom een uitge-
breid scholingsaanbod voor overblijfmedewerkers en -coör-
dinatoren, met onder andere een vernieuwde basis- en ver-
volgcursus. Schoolbesturen en overblijforganisaties kunnen  

TEkST: MIChIEL JONgEwAARD
BEELD: pAuL REMMELTS

scholingsdag voor overblijf-
medewerkers in almelo

ook een eigen scholingsdag aanvragen. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met José Pieneman of Saïda  
Oulad Youssef van het cursussecretariaat, via 036 533 1500 of 
cursusbureau@voo.nl. <



van bijsterveldt bulldozert 
door passend onderwijs

Het kabinet noemt het een verschuiving van onderwijsbud-
getten, maar in de politiek betekent dat gewoon dat er wordt 
bezuinigd. De invoering van een nieuw stelsel voor passend 
onderwijs kan volgens minister Marja van Bijsterveldt ook 
prima als er 300 miljoen euro op wordt gekort. Dit zal echter 
grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs aan 
zowel zorgleerlingen als kinderen die geen extra aandacht no-
dig hebben. Bovendien zullen er in het speciaal onderwijs en de 
ambulante begeleiding naar schatting 6000 arbeidsplaatsen 
verdwijnen, waarmee veel waardevolle expertise verloren gaat.

Coalitiepartijen houden gelederen gesloten
Waar komt deze bezuinigingsdrift vandaan? In de eerste plaats 
natuurlijk uit de algemeen erkende noodzaak om de staatskas op 
orde te brengen, maar de keuze om juist in passend onderwijs te 
gaan snijden, komt uit de koker van de VVD. De rechts-liberalen 
schreven vorig jaar in hun verkiezingsprogramma dat er 565 mil-
joen euro op passend onderwijs moest worden bezuinigd, dus 
bijna het dubbele van wat de gedoogcoalitie er nu wil afhakken.
De rol van de VVD kwam ook duidelijk naar voren in het Twee-
de Kamerdebat in februari. Onderwijswoordvoerder Ton Elias 
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In Nieuwegein en Amsterdam twee grote manifestaties voor passend onderwijs, een 
petitie die door meer dan 160.000 mensen is ondertekend en overal in het land plaatselijke 
protesten: het helpt tot nu toe allemaal niets.

Onderwijsorganisaties protesteerden in Nieuwspoort tegen de plannen van het kabinet.
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rechtvaardigde de bezuiniging door te benadrukken dat het 
huidige stelsel van passend onderwijs ‘failliet’ is. Hij kreeg 
steun van zijn PVV-collega Harm Beertema, die zei dat er in het 
speciaal onderwijs veel leerlingen zitten die helemaal geen leer- 
of gedragsproblemen hebben. Kathleen Ferrier van het CDA, 
partijgenoot van de minister, hield zich op de vlakte.
De oppositie probeerde nog met een reeks moties de plannen 
bij te sturen, maar de coalitiepartijen stemden deze moties met 
steun van de PVV weg. Slechts één kleine wijziging werd over-
genomen, namelijk om de afbouw van de expertisebekostiging 
over een wat langere periode, namelijk twee jaar, te spreiden.

Meer zorgleerlingen in reguliere onderwijs
Wat betekent dit allemaal voor leerlingen, ouders en scholen? 
Met 300 miljoen euro minder moet er in anderhalf jaar een 
nieuw stelsel van passend onderwijs zijn. Het geld dat nu nog 
via de rugzakjes ter beschikking van ouders wordt gesteld (de 
leerlinggebonden financiering), zal naar schoolbesturen gaan. 
Zij gaan het geld op regionaal niveau en op basis van een be-
paalde toewijzingssystematiek met elkaar verdelen. Kern van 
hun taak is dat er voor elk kind dat zich bij een school aanmeldt, 
een passende plaats moet worden gevonden. Dat kan een plaats 
zijn op de school waar de ouders het kind hebben aangemeld 
of op een andere school, binnen of buiten het eigen bestuurlijk 
verband. Complicerende factor is dat het aantal plaatsen in het 
speciaal onderwijs gebonden is aan een maximum van 70.000. 
Dit zal in de praktijk betekenen dat meer leerlingen met zorg-
behoeften in het regulier onderwijs worden geplaatst, omdat 
er in het speciaal onderwijs voor hen geen plaats meer zal zijn.

Het is altijd het doel van passend onderwijs geweest om zoveel 
mogelijk kinderen in de eigen wijk of het eigen dorp naar school 
te laten gaan, maar met minder geld gaat dat niet lukken. De 
bezuiniging zal niet alleen gevolgen hebben voor zorgleerlin-
gen, maar ook voor kinderen die geen extra zorg nodig hebben. 
De aandacht die een leerkracht kan bieden, is immers beperkt. 
De minister denkt dit probleem te kunnen opvangen door per-
soneel van het reguliere onderwijs cursussen te laten volgen, 
gericht op het omgaan met moeilijke leerlingen.
Zoals het er nu naar uitziet, moet het nieuwe stelsel in mei 2012 
zijn ingevoerd. De bezuiniging gaat naar verwachting in op  
1 augustus aanstaande. <

Bijeenkomsten over passend  
onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs organiseert op 11 
april in Almere een tweede bijeenkomst over de actu-
ele ontwikkelingen rond passend onderwijs. De VOO 
richt zich met deze bijeenkomst op (gemeenschap-
pelijke) medezeggenschapsraden (zie www.voo.nl > 
Medezeggenschap > Scholing (G)MR PO en VO.
VOS/ABB heeft de afgelopen tijd verscheidene bijeenkom-
sten over passend onderwijs georganiseerd, waarbij voor-
al werd ingegaan op bestuurlijke en financiële aspecten. 
Op 28 maart kunt u in Zaltbommel naar een bijeenkomst, 
die VOS/ABB samen met het samenwerkingsverband 
Op Maat organiseert. Hier zal het specifiek gaan over  
passend onderwijs en de rechten en plichten van ouders  
(zie www.vosabb.nl > bijeenkomsten). <

Ernstige zorgen
Bij VOS/ABB zijn veel reacties binnengekomen van 
mensen die zich ernstige zorgen maken over de ont-
wikkelingen rond passend onderwijs. Een kleine 
greep uit de reacties:

‘We vangen heel veel kinderen op die elders zijn vastgelopen. 
Dat kunnen we doen door de enorme inzet van mensen. 
Laten we werk dat er niet toe doet, maar eens weigeren, tot-
dat er werkelijk overleg plaatsvindt. Als dat niet helpt, mag 
wat mij betreft de school voor lange tijd worden gesloten.’
Hennie Zwart, directeur openbare Professor Wassen-
berghskoalle, Lekkum

‘Het principe van passend onderwijs is goed, maar als de 
aangekondigde kortingen doorgaan, gaat het ons niet luk-
ken deze kinderen nog op te vangen en voorzien wij schade 
voor kinderen en voor leraren.’
Jan Nieuwenburg, wethouder onderwijs en jeugd,  
Haarlem

‘De bezuiniging van 300 miljoen euro zal met name de zorg-
kinderen treffen. Het invoeringstraject tot mei 2012 voor de 
invoering van de nieuwe structuren is absoluut absurd. De 
herindicatie van leerlingen moet ook nog in die periode! 
Dat kan helemaal niet. De minister weet kennelijk niet hoe 
het in de praktijk werkt…’
Henk Büscher, zorgmanager samenwerkingsverband 
Saboso, Nijkerk/Putten <

Wilt u meer weten over het nieuwe stelsel voor pas-
send onderwijs en de gevolgen van de bezuiniging? 
Neemt u dan contact op met Rein van Dijk van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs of met Anna Schipper 
van VOS/ABB.
Rein van Dijk: 036-533 1500, r.vandijk@voo.nl 
Anna Schipper, 06–3005 6066, aschipper@vosabb.nl 

pASSEND ONDERwIJS  
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

BEELD: BART MAAT
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het onderwijs krijgt het krap door de bezuinigingen. 
hoog tijd dus om slimmer te gaan inkopen. Daarmee 
kunnen scholen tienduizenden euro’s tot soms wel 
tonnen per jaar vrijmaken, geld dat ze kunnen besteden 
aan beter onderwijs.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
van het ministerie van OCW verzorgde 
deze maand samen met VOS/ABB op 
verschillende plaatsen in het land vier 
drukbezochte informatiebijeenkomsten 
over slim inkopen. Sander Beek en Her-
man Bunt van het Project Voorlichting 
Inkoopprofessionalisering Onderwijs 
van DUO vertelden tijdens deze bijeen-
komsten dat scholen zeker 9 procent op 
hun inkoopkosten kunnen besparen. 
In sommige gevallen kan de besparing 
oplopen tot 30 procent of zelfs meer. Af-
hankelijk van de omvang van de school, 
gaat het concreet om enkele tienduizen-
den euro’s tot tonnen per jaar. Bepaald 

Informatie: DUO, 
Project Voorlichting 
Inkoopprofessionalisering 
Onderwijs, projectleider Sander 
Beek, 06-55380246, sander.
beek@duo.nl of adviseur inkoop 
Herman Bunt, 06-46111042, 
herman.bunt@duo.nl. 

geen kleine bedragen, zeker niet in de 
huidige magere tijden van overheids-
bezuinigingen, die het onderwijs al fors 
hebben geraakt of nog hard gaan raken. 
Denk aan de in 2009 afgekondigde be-
zuiniging van 90 miljoen euro op het 
budget voor bestuur en management in 
het primair onderwijs, de korting op de 
groeiregeling van 45 miljoen euro en de 
geplande korting van 300 miljoen euro 
op passend onderwijs.

Meubilair regelen op de golfbaan?
Dat scholen veel slimmer kunnen in-
kopen en daar veel geld mee kunnen 
besparen, blijkt in de praktijk, leggen 
Beek en Bunt uit. ‘Wat we zien, is dat de 
inkoop in het primair en voortgezet on-
derwijs meestal niet op bestuursniveau, 
maar nog steeds vaak op het niveau van 
de afzonderlijke scholen wordt geregeld. 
Dat brengt het risico met zich mee dat 
leveranciers bij scholen binnen dezelfde 
organisatie verschillende tarieven kun-
nen hanteren. Dat zien we ook wel bij 
mbo-instellingen. Het is politiek mis-
schien niet zo sensitief om dit te zeg-
gen, maar daar kennen we een geval 

dat er nieuw meubilair op de golfbaan 
werd geregeld. Dat mag natuurlijk niet. 
Scholen worden met publiek geld gefi -
nancierd en moeten daar rechtmatig en 
doelmatig mee omgaan. Er is ook nog 
een juridisch risico, want een leverancier 
die niet mee heeft kunnen doen om een 
opdracht te krijgen, gaat mogelijk pro-
testeren. Zeker als het om vechtmarkten 
gaat, zoals de distributie van schoolboe-
ken en schoonmaak.’

Beste kwaliteit tegen redelijke prijs
Het onderwijs beseft niet altijd de voor-
delen van aanbestedingsprocedures en 
zien er nogal eens tegenop, zeggen Beek 
en Bunt. ‘We horen vaak het argument 
dat de school tevreden is met de leveran-
cier om de hoek, maar als je gaat aanbe-
steden, ga je met de markt in gesprek. 
Dan kun je niet alleen ontdekken welke 
vragen je kunt stellen om de gewenste 
oplossing te krijgen, maar ook wat de 

Magere tijden
nopen tot
doelmatig 
inkopen



Magazine voor het openbaar onderwijs | 25

gEZAMELIJk INkOpEN  

Praktijkvoorbeeld: Dunamare Onderwijsgroep
Het Project Voorlichting Inkoopprofessionalisering Onderwijs presenteert 
op internet twee succesvolle praktijkvoorbeelden.
Het ene voorbeeld gaat over de inkooppraktijk van de Stichting Dunamare 
Onderwijsgroep. Deze organisatie beheert 22 vo-scholen in de regio’s Haarlem, 
Haarlemmermeer en Kennemerland met in totaal 1750 medewerkers en 12.500 
leerlingen. Ook de maritieme vmbo’s in IJmuiden en Harlingen behoren tot 
deze stichting.
Dunamare heeft vorig jaar een nieuw contract met drie bedrijven gesloten, 
die sinds 1 november de schoolgebouwen schoonhouden. De stichting is er in 
fi nancieel opzicht en op het gebied van schoonmaakkwaliteit op vooruitge-
gaan. Manager inkoop Jeroen Zonneveld van Dunamare vertelt op de website 
van DUO dat na de afronding van de aanbesteding voor leermiddelen, eerst 
‘de wat minder gevoelige onderwerpen’ door de centrale afdeling inkoop zijn 
aangepakt, voordat er nieuwe contracten met schoonmaakbedrijven werden 
gesloten. ‘Op de scholen was men geneigd te kiezen voor de bekende leveran-
ciers, maar nu moeten we eerst heel goed nadenken voordat we daadwerkelijk 
beginnen aan een aanbesteding en die in de markt zetten. Het resultaat zie je 
terug in mooie oplossingen en besparingen.’
‘Ik noem het overigens geen centrale inkoop. Je moet het meer zien als instel-
lingsbrede inkoop, waarbij per onderdeel een projectteam van afgevaardigden 
uit Dunamare deelneemt. Er is regelmatig overleg met het college van bestuur 
en de directie, die bestaat uit alle schoolleiders binnen Dunamare. Daarnaast 
is het van belang dat de scholen worden bezocht om uitleg te geven en te mo-
nitoren hoe nieuwe overeenkomsten worden ervaren’, aldus Zonneveld.

Het andere praktijkvoorbeeld gaat over het Commanderij College in Ge-
mert, dat goede ervaringen heeft met Europees aanbesteden voor nieuw-
bouw, schoonmaak en schoolboeken. Lees meer, ook over de ervaringen van 
Dunamare, op www.duo.nl (Onderwerpen>Aanbesteden>rechterkolom: 
Best practices). <

Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs
Om scholen bij hun inkoopproces te ondersteunen, is eind januari op initi-
atief van elf grote schoolbesturen en in samenwerking met het ministerie 
van OCW en DUO het Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs (IVO) gelan-
ceerd. 
Het IVO is een kennisnetwerk van inkoopprofessionals in het voortgezet on-
derwijs. Het platform levert een bijdrage aan de professionalisering van het 
inkoopbeleid en –proces van scholen door kennis te bundelen en uit te bouwen. 
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bij het IVO informatie, ervaring en 
kennis over inkoop en aanbesteden met elkaar uitwisselen. Ook biedt het IVO 
veel achtergrondinformatie. 
Het IVO is bereikbaar via de website van PIANOo, het expertisecentrum voor 
aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Inno-
vatie. Scholen kunnen zich via www.pianodesk.info bij het IVO aansluiten. 
Deelname aan het IVO via de PIANOo-desk is kosteloos. <

beste kwaliteit tegen een redelijke prijs 
is. Scholen moeten net als consumenten 
goed weten wat ze willen, dat opschrij-
ven en in de markt zetten. Het doel van 
Europees aanbesteden is om optimaal 
gebruik te maken van concurrentiemo-
gelijkheden. Door de bank genomen zul-
len Nederlandse onderwijsinstellingen 
overigens niet zo snel met buitenlandse 
leveranciers te maken krijgen, zeker niet 
in het relatief kleinschalige primair en 
voortgezet onderwijs. Als je als school 
goed opschrijft welke functie een pro-
duct moet vervullen, kun je zien welke 
vergelijkbare producten er zijn of ontdek 
je misschien wel dat er heel andere oplos-
singen zijn, waar je nooit eerder aan ge-
dacht hebt. Je kunt er ook achter komen 
dat er geen product nodig is. Dan ben je 
helemaal goedkoop uit! We zitten vaak 
vast in ons oplossingsgerichte denken. 
Als je daar los van komt, is er veel winst 
te behalen.’ <
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Minister voorbarig  
met koerswijziging  
gemengde scholen
het is terecht dat de minister van Onderwijs hamert op de prestaties van leerlingen en de 
kwaliteit van het onderwijs. Maar er is nog een belangrijk speerpunt: sociale cohesie en 
burgerschap. Op school leren kinderen hoe ze met elkaar omgaan. Juist dan kan integratie al 
vroeg een basis krijgen. En dat bevorder je bij uitstek op gemengde scholen, stelt Joep Bakker.

Het tegengaan van segregatie in het basisonderwijs heeft voor 
minister Marja van Bijsterveldt geen prioriteit meer. Zwarte 
scholen zijn een voldongen feit en het gaat om de kwaliteit. 
Met haar uitspraken doet Van Bijsterveldt afstand van het be-
leid van vorige kabinetten, die wel inzetten op het tegengaan 
van segregatie. Ze krijgt zowel kritiek als bijval. Medestanders 
beschouwen kwaliteit eenvoudigweg als prioriteit, anderen 
vrezen dat het mengen van scholen wordt afgeschaft voordat 
de resultaten van het ingezette beleid zijn onderzocht. ‘Som-
mige politici beroepen zich momenteel op het onderzoek van 
Jaap Dronkers, die aangetoond zou hebben dat het mengen 
van scholen contraproductief werkt. Goed gelezen hebben ze 
het echter niet. Want de gegevens die Dronkers heeft geana-
lyseerd, hebben helemaal geen betrekking op de Nederlandse 
situatie en betreffen bovendien het voorgezet onderwijs en 
niet het basisonderwijs.’ Joep Bakker, onderwijsonderzoeker 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vindt de stelling-
name van Van Bijsterveldt op zijn zachtst gezegd voorbarig. 
‘In de VS en in vrijwel geheel West-Europa wordt segregatie, 
ook op school, alom als probleem gezien. Dat onze minister 
zegt dat ze het niet meer als probleem ziet, is kortzichtig. Ze 
isoleert zich daarmee van de ons omringende landen die, on-
geacht de politieke kleur van hun overheden, wel een actief 
desegregatiebeleid voeren.’ 

Bakker, die zelf onderzoek deed naar segregatie in het Neder-
landse onderwijs, vindt het streven naar gemengde scholen 
vooral een politiek-maatschappelijke keuze, want de weten-
schap biedt geen uitsluitsel. ‘In het algemeen vind ik dat kin-
deren samen naar school moeten gaan en dat er geen groepen 
moeten worden uitgesloten. Maar ik moet er wel bij zeggen 
dat een gemengde school geen garantie is voor succes. Noch in 
cognitieve noch in sociale zin. Kinderen gaan niet automatisch 
beter presteren en ze krijgen niet direct innigere verhoudingen. 
Daarvoor moet meer gebeuren. Veel hangt daarbij af van de 
leerkracht en de school.’

Wat kunnen leerkrachten in dat opzicht doen om betere 
prestaties te behalen?
‘Een voorbeeld. In de klassieke zin van intercultureel onder-
wijs vertelt een leerkracht met de allerbeste bedoelingen: “Wij 
vieren Kerst en Pasen, maar Achmed viert Ramadan. Achmed, 
vertel eens waar dat over gaat?” Voor zover Achmed dat kan 
vertellen, werkt dat stereotyperend. Zijn klasgenootjes denken: 

“Wat is dat gek zeg, dát is vreemd.” Vervolgens hanteren ze de 
terminologie die ze in de klas hebben opgedaan. Dan roepen ze: 
‘Hé, Ramadan’. In de klas moet het om veel subtielere vormen 
van intercultureel onderwijs gaan dan men daar doorgaans 
onder verstaat. Kijk je bijvoorbeeld naar het cognitieve, dan kan 
het coöperatieve leren volgens de puzzelmethode juist tot heel 

‘International perspectives on 
countering school segregation’

Onderwijsonderzoekers Joep Bakker en Eddie Denessen voer-
den samen met Guido Walraven en Dorothee Peeters van het 
Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen de redactie van 
het boek ‘International perspectives on countering school se-
gregation’, een bundel van internationale studies over de stand 
van zaken op het gebied van segregatie en desegregatie in het 
onderwijs. De onderzoeken vonden plaats in onder andere 
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Dene-
marken, Slovenië, Roemenië, Nederland, Frankrijk en België.
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goede resultaten leiden. Die leervorm is in Amerika ontstaan. 
Kinderen werken in een groep aan een gemeenschappelijke 
opdracht en het bereiken van het doel is afhankelijk van ie-
ders eigen stukje van de opdracht. We zien dat deze manier 
van werken kinderen niet alleen cognitief enorm stimuleert, 
maar we zien ook de interetnische verhoudingen verbeteren. 

Deze kennis zou op pabo’s gebruikt kunnen worden. Nog een 
voorbeeld: In Italië en Amerika wordt gewerkt met self disclo-
sure. Kinderen vertellen in kleine groepjes bijvoorbeeld over 
hun broertje, opa en oma, over huisdieren, over de dood van een 
tante. Ze wisselen hun ervaringen uit. Dan komen ze gaande-
weg tot de ontdekking dat ze voor het overgrote deel op elkaar 
lijken en dat dat kleine verschil, bijvoorbeeld hun huidskleur, 
te verwaarlozen valt. Het klassieke interculturele onderwijs 
zet vooral in op verschillen. De vorm die ik bepleit, mikt juist 
op de overeenkomsten.’ 

Hoe ziet u de rol van ouders?
‘Kinderen nemen veelal de mening van hun ouders over. Als 
ze merken dat zij bijvoorbeeld positief oordelen over mensen 
met een andere achtergrond of cultuur, dan nemen ze dat over 
en passen hun houding daarop aan. Overigens geldt dat ook 
voor de houding van klasgenootjes. Kinderen nemen heel snel 
het gedrag van een ander kind over. Daarom moeten we de ef-
fecten van zo’n uitspraak van de minister niet onderschatten. 
Sommige ouders zullen dat als een bevestiging zien en je zult 
het terugzien bij hun kinderen.’

U pleit voor gemengde scholen, ook al is de leeropbrengst of 
integratie niet bij voorbaat beter. In Nijmegen moeten ouders 
een aantal voorkeursscholen opgeven, waarna hun kind 
wordt geplaatst. Wat vindt u van deze poging om scholen 
gemengder te maken? 
‘Het lijkt een effectieve vorm van desegregatie te zijn. Je kunt 
het controlled choice noemen. Dit kan alleen als zowel schoolbe-
sturen als scholen en ouders daarmee instemmen. Verreweg de 
meeste ouders zien hun eerste keuze beantwoord. De keuzevrij-
heid blijft dus grotendeels overeind, terwijl er toch enigszins 
gestuurd kan worden. Je zou verwachten dat de minister dat 
zou steunen en niet nu al afhaakt.’

Sommigen maken bezwaar tegen deze vorm van toewijzing 
en hameren op de vrijheid van onderwijs? 
‘Onterecht, want de vrijheid van onderwijs gaat over het mogen 
stichten van scholen, niet om een gegarandeerd toelatingsrecht 
op een school.’

Ziet u voor de komende jaren nog kansen op verbetering?
‘Dan moeten we vooral beginnen met het tegengaan van wijk-
segregatie. De samenstelling van scholen is daar een gevolg 
van. Bij nieuwbouwprojecten wordt er vaak eerst een school 
neergezet in een wijk met sociale woningbouw. Dan worden er 
later duurdere woningen gebouwd, maar die ouders doen hun 
kind niet naar die school, waar de kinderen uit de sociale wo-
ningbouw naar toegaan. Maar de meest voor de hand liggende 
oplossing wordt niet gekozen, want die kost geld. In Nederland 
hebben we nog steeds de grootste klassen op school, gemiddeld 
30 leerlingen. In Italië zijn dat er 19, in Duitsland zijn het er 20. 
Of je het nu over passend onderwijs hebt, of over integratie en 
burgerschap, het zou veel makkelijker gaan met kleinere klas-
sen. Dan heeft de leerkracht veel meer bewegingsvrijheid en 
tijd om daar aandacht aan te geven.’  <

Joep Bakker

Dr. Joep Bakker is socioloog en als onderwijs-
onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen.

‘Minister isoleert zich van 
ons omringende landen’
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efficiënte Mr  
dankzij vrijheid en  
verantwoordelijkheid

Bas Moll neemt bewust zelf deel aan de MR-vergaderingen. 
‘Onze MR telt drie ouders en drie leerkrachten. Een kleine MR 
werkt zoveel slagvaardiger. Liever graag dan traag, is mijn 
motto.’

‘Aan het begin van het jaar maken we een jaarplanning met 
agendapunten. Ik vind het heel belangrijk dat we dan ook goed 
kijken naar de haalbaarheid. Daarbij laat ik de leden naden-
ken over wat voor MR ze zijn, hoe ze zichzelf positioneren. Ze 
zien zichzelf heel sterk in de rol van critical friends en spar-
ringpartner. Het is wel goed voor een MR om intern naar de 
verschillende rollen en de eigen behoeften te kijken. Waar de 
oudergeleding eerder te maken heeft met een informatieach-

terstand, hebben leerkrachten door hun informatievoorsprong 
de neiging een onderwerp te snel te willen afhandelen. Ook de 
rolverdeling moet open worden besproken. In het verleden lag 
de rol van voorzitter altijd bij een leerkracht en lag de bewer-
kelijke rol van secretaris dus bij de ouders. Later is dat omge-
draaid, dat bleek heel verfrissend. Ook lag een tijdje zowel de 
voorzittersrol als het secretariaat bij de ouders. Als iedereen 
daar tevreden mee is, moet dat kunnen. Nu is het overigens 
weer een ouder die voorzitter is en heeft een leerkracht de rol 
van secretaris.’

Slagvaardig
‘Er zijn genoeg voorbeelden te geven van de efficiënte werk-
wijze van onze MR. Zo kaartte een nieuw MR-lid de veilig-
heid van ons schoolgebouw aan. Hij vroeg me of er een risico-
inventarisatie of een arbo-plan voor was. Ik zei hem: dat zou 
best kunnen, maar als jij een mening of een vraag hebt over de 
veiligheid, zet het dan op de agenda van de vergadering. Zijn 
vragen zijn beantwoord en ik heb passende actie ondernomen. 
Op de gladde, oude stenen trappen zijn nieuwe strips aange-
bracht. Concrete actie.’
Dat klinkt bijna of alles binnen uw school gehonoreerd wordt? 
‘Nee, we blijven alles kritisch afwegen. Zo was er eens een vraag 
over het toetsbeleid. We zijn dan wel bereid om het te verdui-
delijken, maar de keuze van de toetsen ligt heel duidelijk bij 
school. Maar de wijze waarop we de toetsen verantwoorden, 
de communicatie, is wel degelijk een aandachtspunt van de 
MR. We hebben erover gecommuniceerd in de nieuwsbrief en 
ouders uitgenodigd om daarop te reageren. Wij streven naar 
transparantie.’

De invloed van ouders
‘De MR heeft zich, naar aanleiding van een vraag van een ouder, 
serieus gebogen over het onderwerp pesten. Niet inhoudelijk 

De zesde montessorischool Anne frank is een gezellige basisschool in Amsterdam-Zuid. 
De school heeft een duidelijk en transparant beleid en werkt in harmonie met de eigen 
medezeggenschapsraad (MR). Een voorbeeld van good practice dus. het geheim van een 
goede MR? wees open, eerlijk en nieuwsgierig. Directeur Bas Moll legt uit hoe dat werkt.

Directeur Bas Moll van de zesde montessorischool Anne Frank
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of op het niveau van het betreffende kind, maar de MR-leden 
toetsen wel het beleidsmatige aspect. De MR koppelt dan terug 
aan de ouders en bekijkt of het beleid zorgvuldig is toegepast. 
Naar aanleiding daarvan hebben we als school en als leerkrach-
ten kritisch gekeken naar wat er over dit onderwerp op papier 
stond. Uitkomst was dat er een aanpassing is gedaan en het 
pestprotocol is vereenvoudigd. 
Onze MR denkt ook mee over het schoolplan 2011-2015; sociale 
veiligheid is daarin een belangrijke peiler. We hebben daar-
over een vragenlijst opgesteld die nu bij leerkrachten, ouders en 
leerlingen ligt. De uitkomst nemen we mee bij het formuleren 
van ons beleid.
Mijn stelling is, ook naar de MR van andere scholen: in principe 
moet en mag de MR over alles meepraten wat te maken heeft 
met het beleid van de school. De reglementen vind ik daarbij 
niet zo interessant. Gebruik nou niet de regeling als vertrek-
punt, maar je eigen intuïtie! Na afl oop toets je of je intuïtie 
klopt met de regels.’

Vrijheid vraagt om verantwoording
‘Het past binnen de visie van het Montessorionderwijs: vrij-
heid van werkwijze en aanpak. Als je de vrijheid binnen een 
school voor leerlingen en leerkrachten groot maakt, neemt ook 
de behoefte aan verantwoording toe. Vrijheid leidt tot verant-
woordelijkheid en dat leidt weer tot verantwoording.
De invloed van ouders op het schoolbeleid is, daar waar nodig, 
groot. Zo heeft de MR in het verleden invloed gehad op de groei 
van de school. Houden we vast aan onze vaste groepsamenstel-
ling of formeren we een extra groep. Er werd voor het laatste 
gekozen.
Er waren ouders die er bij mij op terugkwamen, maar toen ben 
ik duidelijk geweest: de school heeft erover nagedacht, de MR 
heeft erover nagedacht, ik ga er nu niet nog een keer over na-
denken.’

Bas Moll geeft zelf ook cursussen; MR-Start en MR-Support van 
de Vereniging Openbaar Onderwijs. ‘Vooral de laatste is leuk 
om te doen. Dan is een concrete vraag van een MR het uitgangs-
punt waarmee we aan de slag gaan. Zo was er laatst de vraag 
‘hoe ga je om met een klagende ouder’. Of ‘hoe maken we als 
MR de overgang van reactief naar proactief’. Dat zijn interes-
sante cases. Belangrijke tip is altijd: concentreer je op beleid en 
kom los van de incidenten. Als het beleid helder is en gevolgd 
wordt, dan kun je dit terugkoppelen naar betrokkenen. Goed 
communiceren met je achterban is een wettelijke plicht van de 
MR. Dus zeg nooit: we horen niks van onze achterban.’

Kritische blik
‘Ik blijf kritisch naar mijn eigen MR en ik hoop dat dat weder-
zijds is. Ik vind dat ze daarnaast ook kritisch moeten zijn op 
zichzelf. Ik vond het bijvoorbeeld een leuk idee om de MR zicht-
baar te maken  door in de school een brievenbus met een foto 
van de leden erop te plaatsen. De MR vond dit een goed idee, 
maar de bus is er nog niet. Dat vind ik jammer. Een MR moet 
zichzelf een spiegel voor blijven houden.’ <

Helpdesk Medezeggenschap 

(G)MR-leden kunnen voor informatie en advies contact opne-
men met de Helpdesk Medezeggenschap van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs, elke schooldag tussen tien en drie uur 
via 0800-5010, kies 1 en 1 voor onderwijs, dan 4 voor openbaar. 
Meer informatie over scholing en MR-Support kan worden 
aangevraagd via 036 5331500 of per e-mail aan mr@voo.nl.
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Met peuters drie  
vliegen in één klap

Zeeuws-Vlaanderen is een van de regio’s 
waar met de pilot Startgroep ook peuters 
een plaats zullen krijgen in het basison-
derwijs. Doel van de proef is om kinderen 
vanaf 2,5 jaar spelenderwijs in aanraking 
te laten komen met taal, waardoor ze zich 
beter kunnen ontwikkelen. Minister 
Marja van Bijsterveldt zegt dat zij hier-
mee jonge kinderen een ‘vliegende start’ 
in het basisonderwijs wil geven. Boven-
dien kunnen kleine scholen in krimpge-
bieden met peuters profiteren van een 
toenemend aantal leerlingen.

Kinderopvang of onderwijs?
Algemeen directeur Gerard Langeraert 
van het samenwerkingsbestuur Leer-
Tij in Zeeuws-Vlaanderen is blij met de 
proef, maar de pilot gaat hem niet ver 
genoeg. Hij wil dat peuters structureel 
bij het basisonderwijs worden getrok-
ken. ‘De discussie ontstond toen vorig 
jaar bekend werd dat de onderwijsin-
spectie voortaan toezicht houdt op de 
voor- en vroegschoolse educatie. Dan 
is de conclusie gerechtvaardigd dat de 
vve onder het onderwijs valt. We zien 
opnieuw de discussie die we in de jaren 
tachtig hadden rond het kleuter- en la-
ger onderwijs, waaruit het basisonder-
wijs voortkwam.’

Nu vallen de peuters onder de kinderop-
vang en daarmee sinds vorig jaar weer 
onder het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW). De verhui-
zing van deze post van het ministerie 
van Onderwijs naar dat van SZW werd 

kort na het aantreden van het nieuwe ka-
binet bekendgemaakt door minister Van 
Bijsterveldt. ‘We zien dat de MOgroep, die 
de belangen van kinderopvangsector 
behartigt, een sterke lobby voert’, aldus 
Langeraert. ‘Zij vinden dat onderwijs 
aan peuters tot de kinderopvang moet 
blijven behoren, maar ik zeg dat het echt 
beter is om ze tot het onderwijs te gaan 
rekenen. Dat maakt het voor ouders een 
stuk eenvoudiger en voor de overheid 
goedkoper. Als je nu ziet hoe ingewik-
keld en ondoorzichtig de regels rond de 
kinderopvang zijn, daar snapt een ge-
wone ouder helemaal niets meer van. Je 
moet ondertussen hbo-geschoold zijn om 
het allemaal te kunnen begrijpen. Veel 
kinderopvangorganisaties hebben dan 
ook mensen in dienst die ouders helpen 
bij de financiën. Het kan volgens mij veel 
simpeler: gewoon via het onderwijs, dan 
komt het geld bij de scholen binnen. De 
Rekenkamer zou eens een kostenplaatje 
moeten maken van wat we met zijn allen 
kwijt zijn aan de opvang van 2,5-jarigen. 
Ik weet bijna zeker dat het via het onder-
wijs veel goedkoper kan.’

Terug in de top 10?
‘Belangrijker nog’, benadrukt Langeraert, 
‘is dat we goed moeten weten wat we nu 
eigenlijk met het onderwijs willen. De 
minister haalt onderzoeken aan om aan 
te tonen dat Nederland zijn internatio-
nale ranking verliest. We moeten ons 
uiterste best doen om onze positie in de 
top 10 terug te krijgen. Maar acties die 
nodig zijn om goed onderwijs aan on-

Meer kwaliteit, de overheid die veel geld kan besparen en behoud van onderwijsaanbod 
in krimpgebieden. Algemeen directeur gerard Langeraert van de Stichting LeerTij wil met 
peuters in het basisonderwijs drie vliegen in één klap slaan.

Openbaar en  
bijzonder
LeerTij is een samenwerkingsbe-
stuur dat op 1 maart 2010 is ont-
staan uit Stichting De Linie voor 
bijzonder onderwijs en de Stich-
ting Open Basis voor openbaar 
onderwijs. LeerTij telt in totaal 
12 openbare, 12 katholieke en één 
protestants-christelijke basis-
school in de gemeenten Terneuzen 
en Hulst. De stichting heeft daar-
naast een school voor speciaal 
basisonderwijs en een praktijk-
school, beide in Hulst. In totaal zit-
ten er op de LeerTij-scholen circa 
2900 leerlingen, van wie ongeveer 
1360 op de openbare basisscholen.

derkant te realiseren, dus daar waar het 
allemaal begint, die neemt de overheid 
nog onvoldoende. Deze pilot is een goed 
begin, maar we moeten nu al nadenken 
over de vraag hoe het vervolg moet zijn. 
De overheid durft de stap om het onder-
wijs echt te verbreden tot de 2,5-jarigen 
nog niet aan.’

Langeraert signaleert bovendien dat 
Zeeuws-Vlaanderen, net als bijvoorbeeld 
de krimpregio Zuid-Limburg, met goed 
onderwijs aan peuters een betere con-
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Nederlandse leerlingen in Vlaanderen

De media meldden onlangs dat steeds meer ouders in Nederland voor een Vlaamse 
school kiezen, mede omdat kinderen vanaf 2,5 daar gratis terecht kunnen. Maar uit 
cijfers van de administratie Onderwijs van de Vlaamse regering blijkt het tegen-
overgestelde: in Vlaanderen zaten in het schooljaar 2009-2010 om precies te zijn 
22.038 Nederlandse kinderen op school. Van hen woonden er 16.181 in België en 5857 
in Nederland. Die laatste groep, dus de leerlingen die elke schooldag over de grens 
pendelden, nam volgens de Vlaamse regering tussen de schooljaren 2002-2003 en 
2009-2010 met 4 procent licht af.

Pilot Startgroep
Scholen die willen meedoen aan de pilot 
Startgroep wordt aangeraden hierover 
contact te leggen met hun gemeente 
en met de peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf waarmee ze (willen) 
samenwerken.
Het ministerie van OCW komt waarschijn-
lijk in juni met de voorwaarden waaraan 
deelnemende schoolbesturen moeten 
voldoen. Er kan dan een subsidieaanvraag 
worden ingediend, waarvoor moet worden 
samengewerkt met de gemeente. Er is bo-
vendien een intentieverklaring nodig van 
de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, 
waarmee de school wil samenwerken. 
Naar verwachting zullen er verspreid over 
het land 30 pilots starten. Voor een aantal 
regio’s ligt het al vast dat daar een pilot 
wordt uitgevoerd. Dat zijn de krimpregio’s 
Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost-Groningen, 
Zuid-Limburg, de vier grote steden en 
Almere. 

currentiepositie kan krijgen ten opzichte 
van het Vlaamse onderwijs. ‘Wij hebben 
hier te maken met forse bevolkings-
krimp, in combinatie met verschillende 
regels aan beide zijden van de grens. Dat 
laatste betekent voor ons een verzwakte 
concurrentiepositie. Onderwijs in Vlaan-
deren is namelijk ook voor Nederlandse 
kinderen vanaf 2,5 jaar gratis, inclusief 
een warme maaltijd. Daar kunnen Ne-
derlandse ouders dus veel geld besparen. 
Je ziet dat ongeveer 10 procent voor een 
Vlaamse school kiest. Normaal zouden 
we dat nog wel aankunnen, maar niet nu 
we met krimp te maken hebben. Neem 
als voorbeeld onze school in Nieuw-Na-
men. Die heeft nu 53 leerlingen, terwijl 
het potentieel in het dorp tussen de 105 
en 110 ligt. Ongeveer de helft gaat dus in 
Vlaanderen naar school. De prognose is 

dat we na 2014 onder de opheffi ngsnorm 
komen. Als we erin slagen om met goed 
onderwijs aan peuters meer Nederlandse 
leerlingen te behouden, dan kunnen we 

onze school in Nieuw-Namen openhou-
den. En als we daar ook gratis warme 
maaltijden voor moeten aanbieden? 
Prima, dan doen we dat gewoon!’ <

Algemeen directeur Gerard Langeraert van LeerTij



0800-5010 
openbaar 
onderwijs

Ouders en MR-leden in het 
openbaar onderwijs kunnen voor 
informatie en advies gratis terecht 
bij de Vereniging Openbaar 
Onderwijs. De telefonische infolijn 
0800-5010 is iedere schooldag 
geopend, tussen tien en drie 
uur. Bel 0800-5010, kies 1 voor 
onderwijs en 4 voor openbaar, of 
stel uw vraag op www.voo.nl/5010.
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Uitsluiting van agendapunt
Is het toegestaan om MR-leerlingen uit te sluiten van een bepaald 
agendapunt? De ouder- en personeelsgeleding vinden de adviesaan-
vraag met betrekking tot de nieuwe vestigingsdirecteur namelijk een 
te persoonlijke kwestie. Hiervoor is nu nog niets formeel geregeld.
Nee, er bestaat formeel geen mogelijkheid om de leerlingen uit te sluiten van 
een onderwerp waarbij de hele MR adviesbevoegdheid heeft. Het is dus niet 
mogelijk de leerlingen weg te sturen tijdens de bespreking van het genoemde 
onderwerp. Wel zou tijdens de bespreking van dit agendapunt de vergadering 
besloten moeten zijn, wat inhoudt dat de bespreking onder geheimhouding 
plaatsvindt en dat het verslag van dat deel van de vergadering niet openbaar 
wordt gemaakt.

Telefoon 0800-5010 
www voo.nl/5010

Niet toegelaten tot lessen
Mijn zoon staat aan de vooravond van  zijn vmbo-examen. Vanaf febru-
ari is hij echter niet toegelaten bij lessen die zijn mentor verzorgt. De 
reden is het gedrag van mijn zoon. Kan ik de school aansprakelijk stellen 
voor slechte schoolresultaten of nalatigheid en zo ja, op welke manier?
Ja. Als u de school aansprakelijk wilt stellen, is een juridische procedure het 
enige rechtsmiddel dat u heeft ten opzichte van de school. Juridisch gezien 
staat het niet toelaten tot een les gelijk aan een schorsing. De school had uw 
zoon dus offi cieel moeten schorsen voor de lessen van de mentor en u daarvan 
schriftelijk op de hoogte moeten stellen. Schorsing is een zwaar middel binnen 
het onderwijs en de school zou hiervoor een zorgvuldig beleid moeten hebben.
Als de school haar eigen of de wettelijke procedures niet heeft gevolgd, dan 
heeft u dus kans van slagen. Een rechter beoordeelt in eerste instantie echter 
alleen marginaal, wat inhoudt dat hij beoordeelt of de school de (eigen en wet-
telijke) procedures heeft gevolgd. Pas wanneer u kunt aantonen dat de school 
nalatig is geweest of andere grote fouten heeft gemaakt, kan de rechter beslui-
ten om de zaak inhoudelijk te beoordelen. Hierbij zal dan worden gekeken of 
de maatregel die de school heeft genomen passend was. Het is zaak om goed 
voorbereid te zijn als u een zaak wilt aanspannen. Hiervoor kunt u onder andere 
een beroep doen op het inzagerecht in het leerlingdossier, wat tevens inhoudt 
dat u kopieën dient te ontvangen. Op de website van het College Bescherming 
Persoonsgegevens kunt u nalezen hoe u een formeel verzoek tot inzage en ont-
vangen van kopieën kunt doen.
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Weglopen
Heeft de school plichten bij het weglopen van een leerling tijdens het 
overblijven? Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk?
Ja. De school heeft een bijzondere zorgplicht. Scholen moeten alles in het werk 
stellen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de veiligheid van de leer-
lingen te waarborgen. Specifieke aandacht voor weglopen hoort hierbij. In een 
draaiboek wordt vastgelegd wat er moet gebeuren wanneer een leerling is weg-
gelopen. De school is eindverantwoordelijk, ook voor het overblijven.

Schoolreisje
Gelden er voor scholen wettelijke 
criteria met betrekking tot het aan-
tal begeleiders tijdens een school-
reisje?
Nee. Er zijn geen wettelijke criteria vast-
gesteld voor het aantal begeleiders bij 
een schoolreis of excursie. De school is 
gehouden aan ‘voldoende en adequaat 
toezicht’. Hierin kan dus in principe per 
activiteit een afweging worden gemaakt. 
In het algemeen is voor de onderbouw 
één begeleider op 4 tot 5 kinderen en voor 
de bovenbouw één begeleider op 6 tot 8 
kinderen voldoende.

Zittenblijven
Er is sprake van dat mijn dochter blijft zitten in groep 4. Mag een school 
een leerling een groep over laten doen?
Ja. Het besluit over overgaan of zittenblijven is voorbehouden aan de school. 
Zo’n besluit moet worden genomen op basis van vastgestelde criteria. Als de 
leerkracht besluit dat uw dochter het schooljaar moet overdoen, dan moet dat 
kunnen worden uitgelegd aan de hand van criteria die de school van tevoren 
heeft vastgesteld. Bovendien moet de leerkracht of directeur u uitleggen dat 
datgene waar uw dochter op ‘uitvalt’, zo zwaar weegt dat dit niet in de loop 
van groep 4 kan worden ingehaald. Zittenblijven dient zoveel mogelijk te wor-
den vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de (leer)resultaten en 
de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste 
klasgenoten en de school hiervoor nog geen andere oplossing heeft gevonden.

Van vmbo-k naar vmbo-t
Mijn zoon doet dit jaar examen in het vmbo-k (kader). Hij is erg gemo-
tiveerd en wil graag hierna vmbo-t (theoretisch) doen, om zichzelf een 
betere uitgangspositie te geven voor zijn vervolgopleiding. Kan dit?
Ja. Er staat weliswaar in het formatiebesluit beschreven dat een leerling bin-
nen dezelfde schoolsoort niet twee keer een diploma kan halen, maar dit is nog 
gebaseerd op de in het taalgebruik niet meer gangbare indeling van vbo en 
mavo. Als uw zoon niet is blijven zitten, kan de school nog een jaar bekostiging 
krijgen voor uw zoon. Wel moet hij voldoen aan alle exameneisen voor vmbo-t, 
omdat er vanaf het derde leerjaar verschil is tussen het onderwijsprogramma 
van vmbo-k en vmbo-t. Een inhaalslag is dus onvermijdelijk.

Citotoets bewaren
Is een school verplicht de originele tussentijdse Citotoetsen te bewa-
ren in het dossier van een kind?
Nee. Met betrekking tot het leerlingvolgsysteem zijn er geen wettelijke regels 
vastgesteld. Er is alleen beschreven dat de school de vorderingen van een leer-
ling op systematische wijze bijhoudt. Vanuit Cito zijn hier geen richtlijnen voor. 
Het is dus aan de school om te besluiten hoe hiermee wordt omgegaan.

Discussie  
over cijfers
De moeder van een van onze leer-
lingen bekritiseert onze werkwijze 
ten aanzien van de berekening van 
de rapportcijfers. Wij trekken als 
school één lijn in de becijfering, 
maar de moeder is het niet eens met 
het AVI-niveau waarop haar kind 
leest. Dit is door ons vastgesteld aan 
de hand van de school brede AVI- en 
DMT-scores. De moeder stelt thuis 
een andere score vast en wil dat die 
score op het rapport komt te staan. 
Heeft zij het recht om de scores of 
de rapportcijfers aan te passen?
Nee. Een ouder heeft nooit het recht om 
cijfers of scores aan te passen. Zolang de 
cijfers voor het rapport op een transpa-
rante en voor alle leerlingen op dezelfde 
manier tot stand komen, en de scores 
overeenkomstig de richtlijnen voor 
afname worden vastgesteld, zal een 
dergelijk verzoek geen kans van slagen 
maken. De enige manier waarop dit 
kan worden afgedwongen, is via een 
rechtszaak.



Interview 
Pieter Huisman  

In volgend nummer van School! 
een interview met de nieuwe hoog-
leraar onderwijsrecht in Rotterdam, 
Pieter Huisman. Huisman is per 
1 november 2010 benoemd tot 
bijzonder hoogleraar onderwijsrecht 
aan de Erasmus Universiteit.

Nieuw gebouw 
De Bundertjes

Obs De Bundertjes in Helmond heeft 
een nieuw schoolgebouw. School! 
neemt een kijkje in het gloednieuwe 
complex, waarin ook de kinderop-
vang en buitenschoolse opvang 
participeren.

Bèta-festival

Scholengemeenschap Slingerbos 
Levant in Harderwijk organiseerde 
het Bèta-festival, waarmee 
leerlingen in contact komen met 
de wereld van de bètavakken. Een 
verslag van een enerverende dag.

Volgende keer in School! magazine 
Het volgende nummer van School! verschijnt op 11 mei 2011

 kORT NIEuwS

Bijeenkomsten over krimp
VOS/ABB organiseert in april en mei verspreid over het land 
themabijeenkomsten over de gevolgen van demografi sche 
krimp. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.
Naar verwachting daalt de komende decennia het leerlin-
genaantal in het gehele funderend onderwijs in heel Neder-
land. Voor het basisonderwijs wordt een daling verwacht 
van gemiddeld 7 procent. In het voortgezet onderwijs is tot 
2015 nog een lichte groei te zien, maar daarna neemt ook 
daar het aantal leerlingen af. 
Als er minder leerlingen zijn, dalen ook de inkomsten van 
de scholen. Dat heeft gevolgen voor het personeel, de ge-
bouwen, het pedagogisch klimaat, de kwaliteit van het on-
derwijs en mogelijk ook voor de (openbare) identiteit van 
de scholen. De bijeenkomsten zijn op de volgende data en 
locaties:

– 12 april, Gilze-Rijen
– 26 april, Zwolle
– 17 mei, Alkmaar
– 26 mei, Nijmegen-Cuijk
Zie verder www.vosabb.nl (home>linkerkolom>bijeenkomsten).

Handle with care
In het boek ‘Handle with care’ staan twintig jongeren model 
voor twintig veelvoorkomende leerbelemmeringen. Het is een 
prettig leesbare inventarisatie.
Elke leerbelemmering, variërend van dyslexie en dyscalculie tot 
de syndrooms van As-
perger en Gilles de la 
Tourette, omvat vier 
pagina’s. Na een korte 
omschrijving van wat 
kenmerkend is voor de 
stoornis, geven achter-
eenvolgens de leerling 
zelf, de mentor en een 
klasgenoot hun erva-
ringen. Ten slotte zijn 
er de praktische do’s en 
don’ts, aangevuld met 
relevante websites.
‘Handle with care – Passend handelen bij leerbelemmerin-
gen’ (ISBN 978-90-78196-12-9) kost 22,50 euro. Bestellen kan via 
www.uitgeverijcontext.nl of 0172-506714.
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BEELD: SIERAg

Meer informatie

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

In het derde lid van grondwetsartikel 23 is bepaald dat het 
openbaar onderwijs wordt ingericht met eerbiediging van ie-
ders godsdienst of levensovertuiging. In de Wet op het primair 
onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 
staat dat openbare scholen toegankelijk zijn voor leerlingen 
zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing. 
Bovendien bepalen de WPO en WVO dat openbaar onderwijs 
moet worden gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst 
of levensovertuiging.

De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) verbiedt onder 
meer dat scholen direct en indirect onderscheid maken naar 
godsdienst. Direct onderscheid houdt in dat er rechtstreeks on-
derscheid wordt gemaakt dat verband houdt met godsdienst. 
Indirect onderscheid is het hanteren van een ogenschijnlijk 
neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze, die tot gevolg heeft 
dat personen in verband met hun godsdienst worden getroffen.

De Commissie Gelijke Behandeling (CBG) was in deze casus van 
oordeel dat leerlingen op school, of die nu openbaar of bijzonder 
is, in beginsel de ruimte moeten krijgen om met hun kleding 
hun godsdienst of levensovertuiging te uiten. Dit wil echter 
niet zeggen dat een school geen enkele kledingeis mag stel-
len. Als die voorschriften beperkingen met zich meebrengen 
voor godsdienstige uitingen, zijn ze toegestaan als de school 
zwaarwegende belangen heeft. 

De eis dat leerlingen voor een goede communicatie hun hoofd-
doek zo dragen dat slechts het haar bedekt is, is naar het oordeel 
van de CGB een terechte eis voor de leerlingen die begonnen 
zijn in het schooljaar 2010-2011. Zij waren immers van tevoren 

op de hoogte van deze eis. Voor leerlingen die voordien al op 
school zaten en hun hoofddoek zodanig droegen dat deze een 
groot deel van het gezicht bedekt, geldt dat eventuele sancties 
zoals verwijdering van school een te zware maatregel zouden 
zijn, aldus de CGB.

Vraagstukken waarbij mogelijke discriminatie op grond van 
religie een rol speelt, komen in het onderwijs veelvuldig voor. 
Een voorbeeld uit de praktijk van VOS/ABB is dat een bevoegd 
gezag een leerkracht mag verbieden om voor de klas een zwarte 
djellaba te dragen. Een ander voorbeeld is dat een leerling op 
grond van (vermeende) religieuze overwegingen mag weige-
ren om aan zwemles deel te nemen. Daarbij kan de waarborg 
van het openbaar karakter dat er niet wordt gediscrimineerd 
lastig zijn. Bovenstaande wetgeving, maar bijvoorbeeld ook 
de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), bepalen hierbij 
de juridische kaders. 

Meer informatie staat in de ‘Leidraad kleding op scholen’,  
die het ministerie van OCW in 2003 heeft gepubliceerd 
(zie www.rijksoverheid.nl>Documenten en publicaties).

Mag een hoofddoekje?
Een school hanteert met ingang van het huidige schooljaar een kledingvoorschrift, 
waarin staat dat een hoofddoek alleen het haar mag bedekken. Dit in verband met goede 
communicatie. Mag de school leerlingen verwijderen als die zich niet aan dit voorschrift 
houden?



Digitale flora

Leerlingen die bewuster 
willen omgaan met wat de 
Moeder Aarde hun te bieden 
heeft, kunnen online hun 
Treemagotchi laten bloeien.
In de jaren negentig werd 
de Tamagotchi populair, een 
plastic speelgoedbeest dat 
doodging als je het niet goed 
verzorgde. De opvolger moet 
in de digitale flora worden 
gezocht: de Treemagotchi, 
een persoonlijke virtuele 
boom die groeit en bloeit 
als je acties uitvoert voor 
bijvoorbeeld duurzaam 
voedsel of ‘eerlijke’ mobiele 
telefoons. Leerlingen in het 
voortgezet onderwijs kunnen 
er gratis aan meedoen via 
Treemagotchi@School, een 
website die sinds  
3 maart online is.

Polderen

In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen aan de hand van een lespakket leren  
hoe de parlementaire democratie werkt: Polderen voor beginners.
Het lespakket is op initiatief van Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet samengesteld. 
Er is een prijsvraag aan verbonden: leerlingen kunnen met hun klas een plan maken om 
de democratie goed te laten functioneren. Het lespakket is gemaakt voor het middelbaar 
beroepsonderwijs, maar ook het voortgezet onderwijs kan er goed mee uit de voeten. 
Klassen die een creatief plan insturen, maken kans op een geheel verzorgd bezoek aan de 
Tweede kamer. Inzendingen kunnen vóór 1 mei aanstaande worden gemaild aan redactie@
jongerenkamer.nl. Meer informatie staat op www.politiekvoorjongeren.nl.

Niet monddood (2)

VVD-Kamerlid Ton Elias ontplofte toen hij hoorde dat 
scholen ouders informeerden over de gevolgen van de 
bezuiniging op passend onderwijs.
‘Politiek hoort niet thuis op school. Ik heb zo’n hekel aan 
dergelijke politieke indoctrinatie, waarbij feiten worden 
verdraaid’, zo tekende de Telegraaf op uit de mond van de 
geërgerde liberaal. Directe aanleiding om wakker Nederland 
deelgenoot van zijn ergernis te maken, was een brief waarmee 
het Arnhemse schoolbestuur Fluvius ouders informeerde 
over de gevolgen van de bezuiniging van 300 miljoen euro 
op passend onderwijs. Elias vond de timing van de brief, vlak 
voor de Provinciale Statenverkiezingen, verdacht. Het bestuur 
reageerde door te zeggen dat het geen politiek bedreef, maar 
wel de plicht had om ouders goed te informeren. 

Niet monddood (1)

De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen, dus ook 
voor schooldirecteuren!
Als het aan de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders 
had gelegen, was een directeur van een Nijmeegse basisschool 
op staande voet ontslagen. De man had in een e-mail laten 
blijken dat de denkbeelden van de PVV niet de zijne zijn. Wilders 
reageerde als door een wesp gestoken. Er gingen onmiddellijk 
Kamervragen naar minister Marja van Bijsterveldt van OCW. 
Die antwoordde daarop door te stellen dat het weliswaar niet 
tot de kerntaken van een schooldirecteur behoort om zijn 
politieke mening te laten blijken, maar zij benadrukte dat de 
vrijheid van meningsuiting ook voor schooldirecteuren geldt. 
Ontslag is niet aan de orde.

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

Opmerkelijk

Einzelgänger

Gar nicht interessiert: de student Duits wordt nog meer een einzelgänger.
De belangstelling voor het vak Duits in het voortgezet onderwijs holt achteruit. Het negatieve 
imago dat het land tot in de jaren negentig had, lijkt het inmiddels kwijt, maar daar is 
desinteresse voor in de plaats gekomen, stelt Charlotte Broersma van het Duitsland Instituut. 
Dit brengt een economisch risico met zich mee, omdat Duitsland onze grootste handelspartner 
is. Kenmerkend voor de tanende belangstelling is het geringe aantal aanmeldingen voor 
de studie Duits aan de Haagse Hogeschool. Dit jaar waren dat er maar 12, terwijl er 180 
aanmeldingen waren voor de studie Spaans. 


