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Noodsignaal! Al tientallen miljoenen weg uit onderwijs

Het succes van Verbindend Leren



Voor €5,- per maand brengt u zieke 
kinderen en hun ouders dicht bij elkaar.

Word nu donateur van het 
Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl

    “Mijn  vriendje  Daan
           is  ziek.  hij  ligt  al  lang     
        in  het  ziekenhuis.  
              Gelukkig  logeren  zijn       
                   ouders  in  het  
             Ronald  McDonald  Huis
                   en  zijn  ze  altijd   
               dichtbij.  Dat  vindt     
                          Daan  heel  fijn!”

vooruitzien is...
de fijne kneepjes van verander- 

en interim management leren

unieke achtdaagse training met toptrainers,
 zoals léon de caluwé en alex van emst

De training bestaat uit vier tweedaagse seminars:
•  Management Drives en de specifieke taken van de verander- en 

interim managers.
•   Verandermanagement, waaronder het werken vanuit de cultuurkant 

van een organisatie.
•  Leren en veranderkunde, persoonlijke effectiviteit en onderwijskundig 

leiderschap.
•  Veranderingsprocessen: diagnose en interventieplan, waaronder 

project- en procesmanagement.

U ontvangt tevens een persoonlijk Management Drives profiel, 
inclusief uitleg over wat u motiveert in het leidinggeven en hoe u dit 

instrument in uw dagelijks werk kan inzetten.

Vraag nu de uitgebreide brochure aan bij Corgwell Onderwijs, 
Milou Jansen, telefoon 030 63 55 444, 

e-mail mijansen@corgwell.nl

De training wordt u aangeboden door Corgwell Onderwijs 
en Onderwijsontwikkelingsbureau BTC.

Starten met 
opbrengstgericht
leidinggeven?

Penta Nova verzorgt erkende opleidingen 
voor (aankomend) onderwijsmanagement.

Master Educational Leadership
opleiding Directeur Primair Onderwijs
opleiding Basisvaardigheden onderwijsmanagement
master-upgradeprogramma

Kijk voor meer informatie over de opleidingen en de
data van voorlichtingsavonden op: www.pentanova.nl

Training Omgaan met Stress

van stress naar
levende ontspanning

www.intermenso.nl

meer inzicht in eigen gedrag en gevolgen daarvan

goede stresshantering

grenzen leren voelen en stellen

leren luisteren naar je lichaam
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Vechten tegen bezuinigingen
Het kabinet heeft al vele tientallen miljoenen weggeharkt uit het onderwijs. 
Scholen krijgen het steeds moeilijker, helemaal in krimpregio’s. Een nood-
signaal uit het noorden.

14

Omgaan met lerarentekort
Lesgeven in een gevarieerd team, met minder leerkrachten maar met méér 
mensen. Dat is een manier om straks met het verwachte lerarentekort om te 
gaan. Een bekroond idee van obs De Torenuil in IJsselstein. 

20

Vanaf groep 4 een laptop
Obs De Snippeling in Deventer gaat achterstanden te lijf met mini-laptops en 
een elektronische leeromgeving. Elk kind een eigen netbook.

26

Het succes van Verbindend Leren
Het leggen van contacten tussen school en bedrijfsleven levert heel wat op, 
dat heeft het project Verbindend Leren wel bewezen. Ondernemers zien veel 
in samenwerking met vo-scholen.
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over onderwijs

VOS/ABB	en	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	(VOO)	
brengen	vanaf	september	het	nieuwe	magazine	SCHOOL!	
uit.	Dit	wordt	het	blad	van,	voor	en	over	het	openbaar	
en	algemeen	toegankelijk	onderwijs.

Met de komst van SCHOOL! verdwijnen de titels Over 
Onderwijs en Inzicht. Het zomernummer dat u nu in handen 
hebt, is het laatste nummer van Over Onderwijs, dat twaalf 
jaargangen heeft gekend. 
Met het nieuwe magazine wil VOS/ABB samen met de VOO 
in alle opzichten laten zien wat het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs te bieden heeft. De doelgroep van 
SCHOOL! bestaat uit bestuurders, managers, politici, beleids-
makers, leerkrachten en ouders.
De ontwikkeling van het nieuwe magazine past in de samen-
werking die VOS/ABB en de VOO met elkaar zijn aangegaan. 
Een eerder voorbeeld van deze positieve samenwerking is 
het gezamenlijke symposium ‘Openbaar onderwijs heeft de 

Nieuw magazine van VOS/ABB en VOO: SCHOOL!

In het kort

toekomst’ in april in Zwolle. Door met elkaar samen te wer-
ken, kunnen VOS/ABB en de VOO zich sterker maken voor de 
positieve positionering van de openbare en algemeen toe-
gankelijke scholen.

De kern van de redactie van SCHOOL! wordt gevormd door 
de redacteuren/journalisten Martin van den Bogaerdt van 
VOS/ABB en Michiel Jongewaard van de VOO, samen 
met Lucy Beker van bureau Beker Tekst en Redactie in 
Schoonhoven. Daarnaast zitten er diverse deskundigen 
uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
in de redactie, onder wie algemeen directeur Dennis 
Bode van het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Stichting 
Westelijke Tuinsteden in Amsterdam en bestuursvoorzitter 
Fred Timmermans van de openbare scholengemeenschap 
Slingerbos|Levant in Harderwijk, die ook lid is van VOS/ABB.

Het eerste nummer van SCHOOL! verschijnt in september. 

De	Helpdesk	van	VOS/ABB	is	sinds	1	juni	versterkt	met	
eerstelijnsadviseur	Hans	van	Vliet.	De	uitbreiding	van	
de	Helpdesk	was	nodig	vanwege	het	toenemend	aantal	
adviesaanvragen.

Hans van Vliet is zeer goed ingevoerd in kwesties over 
bestuur en management van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. Zijn specialisatie is personeel en 
organisatie. Hij werkte van 1975 tot 2008 voor het openbaar 
voortgezet en later primair onderwijs in Den Haag, toen het 
bestuur daar nog onder de gemeente viel. 
Vanaf 2008 was hij als personeelsconsulent verbonden aan 
de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Klasse voor openbaar 
primair onderwijs in de gemeenten Gouda, Bodegraven, 
Waddinxveen, Reeuwijk en Woerden. Na deze breed georiën-

Versterking van VOS/ABB-Helpdesk
teerde functie heeft hij de overstap naar VOS/ABB gemaakt.
De Helpdesk van VOS/ABB heeft vorig jaar een recordaantal 
van ruim 15.000 vragen beantwoord. Dit was een stijging 
met ongeveer 9 procent ten opzichte van 2008. Als ver-
der terug wordt gekeken, dan is de toename veel groter. 
Vergeleken met 2004 is een sprake van een stijging met ruim 
60 procent. Al sinds vorig jaar gaan de meeste vragen over 
de functiemix, maar er komen ook veel juridische vragen 
binnen. De Helpdesk krijgt ook veel adviesaanvragen over 
verlofregelingen.

Voor leden van VOS/ABB is de Helpdesk elke werkdag tele-
fonisch te bereiken van 08.�0 tot 12.�0 uur op het nummer 
0�48-405250. Mailen kan naar helpdesk@vosabb.nl. De 
VOS/ABB-Helpdesk is ook in de zomervakantie geopend.
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Adviseur Paul Janssen vertelt dat het 
VOS/ABB-netwerk HRM/P&O bedoeld is 
voor personeelsfunctionarissen van scholen 
en besturen. “Een groeiend aantal profes-
sionals binnen het netwerk deelt kennis en 
ervaring met elkaar, dat maakt de bijeen-
komsten zo waardevol”, aldus Janssen. 

De data zijn:
voor het primair onderwijs:
• 11 november 2010;
• 10 mei 2011.

Bijeenkomsten P&O-netwerken VOS/ABB in 2010-2011

voor het voortgezet onderwijs:
• 18 november 2010;
• 17 mei 2011.

Nadere informatie verschijnt na de zomer op de website 
www.vosabb.nl en in de e-mailnieuwsbrieven (voor een gratis 
abonnement gaat u naar www.vosabb.nl, rechterkolom op 
de homepage).
Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is gratis voor 
P&O’ers van schoolbesturen of scholen die als lid bij 
VOS/ABB zijn aangesloten. Aanmelden kan bij Paul Janssen: 
06 - 5�� 250 92, pjanssen@vosabb.nl. 

VOS/ABB	organiseert	ook	in	het	komend	schooljaar	op	een	centrale	plaats	in	het	land	netwerkbijeenkomsten	voor	P&O-	
en	HRM-medewerkers	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs.	De	bijeenkomsten	zijn	gratis	voor	leden	van	VOS/ABB.



Met beide benen op de grond
De Tweede Kamerverkiezingen zijn 
geweest. Den Haag staat weer met 
beide benen op de grond. Veel politici 
beloofden de afgelopen maanden 
extra investeringen in het onder-
wijs. Maar ja, de realiteit blijkt altijd 
anders dan in campagnetijd geschetst. 
Sterker: de realiteit is dat er al vele 
tientallen miljoenen bij het onderwijs 
zijn weggehaald, bijna geruisloos. 
De greep uit de lumpsum verpakt als 
korting op het B&M-budget in het pri-
mair onderwijs, het niet-indexeren van 

de vergoeding voor personele kosten, het deels leeghalen van de 
rugzakken, de korting op de ambulante begeleiding, en dan heb ik 
het nog niet over de al jarenlang tekortschietende vergoeding voor 
de materiële instandhouding.
Bovendien zijn de beloofde extra investeringen geoormerkte bedra-
gen buiten de lumpsum, vaak gekoppeld aan de politieke waan 
van de dag, die een bestuur ook altijd eigen geld kosten. Prachtige 
verhalen in de zaaltjes en op radio en tv. Maar niets over het uit-
knijpen van de sobere financiële huishouding.
Het onderwijs voelt hier de gevolgen van. In het komend school-
jaar verdwijnen verspreid over het land honderden banen, vooral 
bij besturen in krimpregio’s die financieel extra kwetsbaar zijn. 
Het mag duidelijk zijn dat dit slecht is voor de onderwijskwaliteit. 
Op de bladzijden 8 en 9 van dit nummer vertellen twee algemeen 
directeuren uit de provincie Groningen hun verhaal. Het onderwijs 
moet volgens hen harder tegen de bezuinigingen vechten. Of zoals 
zij zeggen: het is nu allemaal veel te lauw. Daar ben ik het helemaal 
mee eens!
Maar laat ik positief afsluiten, want in september komen wij met 
een mooi nieuw magazine van, voor en over het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. We maken het samen met de 
Vereniging Openbaar Onderwijs en het gaat School! heten. Dat 
betekent afscheid nemen, namelijk van Over Onderwijs, maar ik 
weet zeker dat SCHOOL! nog mooier wordt.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB
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Het	jaarverslag	over	2009	dat	VOS/ABB	begin	deze	
maand	aan	alle	leden	heeft	verstuurd,	gaat	in	op	de	
interne	veranderingen	die	vorig	jaar	zijn	doorgevoerd.

Het was nodig om VOS/ABB een andere koers te laten varen in 
verband met de ontwikkeling van de PO-Raad en VO-raad. De 
sectororganisaties hebben de algemene belangenbehartiging 
van VOS/ABB en de overige besturenkoepels overgenomen, 
gericht op onder meer de cao’s.
De veranderingen binnen VOS/ABB hadden tot doel de exper-
tise meer te richten op de specifieke belangenbehartiging voor 
bestuur en management van het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs. Maar niet alles is veranderd. Zo blijft de veelge-
raadpleegde en gewaardeerde Helpdesk van VOS/ABB bestaan. 
Sterker nog: de Helpdesk is onlangs uitgebreid. 
VOS/ABB ziet het als haar taak en missie om in alle opzich-

ten een positieve profilering van de 
openbare en algemeen toegankelijke 
scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs te realiseren. Dat blijft de 
vereniging met veel energie voor en 
met de leden doen.

De digitale versie van het jaarverslag 
staat op www.vosabb.nl (Publicaties).

VOS/ABB presenteert 
jaarverslag

De eerste elf regio-edities van de VO Gids verschijnen vol-
gens plan in september in Zuid-Holland. In december volgen 
Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, in januari de 
overige provincies. De VO Gidsen worden gratis verspreid 
onder leerlingen van groep 8. 
Scholen kunnen zich in de nieuwe gidsen met eigen pagi-
na’s regionaal presenteren. Leden van VOS/ABB krijgen �0 
procent korting als zij naast een presentatie in de VO Gids 
van hun regio ook pagina’s kopen in de gids van een naast-
gelegen regio. Een school in bijvoorbeeld de regio Duin en 
Bollenstreek betaalt 1750 euro voor presentatiepagina’s in 
de VO Gids van de eigen regio. Voor doorplaatsing in de gids 
voor de regio Leiden geldt �0 procent ledenkorting. Niet-
leden van VOS/ABB betalen daar 1150 euro voor. VOS/ABB-
leden krijgen �45 euro korting en betalen voor doorplaatsing 
dus 805 euro.
Voordeel van de nieuwe regionale keuzegidsen is dat scholen 
zich regionaal in plaats van slechts in de eigen gemeente 
onder de aandacht van leerlingen en ouders kunnen bren-
gen. Bovendien zijn de eigen pagina’s relatief goedkoop en 
efficiënt. Adverteren in eenmalige huis-aan-huisbladen is 
over het algemeen duurder. Daar komt bij dat advertenties in 

VOS/ABB denkt mee over regionale keuzegidsen

lokale kranten lang niet alle leerlingen en ouders bereiken.
In alle regionale gidsen komen ook twee pagina’s waarmee 
VOS/ABB op basis van de kernwaarden de uitgangspun-
ten van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
belicht. 
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06 - 1�1 90 �11, 
mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Voor	alle	leerlingen	uit	groep	8	en	hun	ouders	een	gratis	keuzegids	voor	het	voortgezet	onderwijs	in	hun	regio.	Dat	is	
wat	de	VO	Gids	wil	zijn,	een	initiatief	van	uitgever	Axel	van	’t	Hoen.	VOS/ABB-leden	kunnen	korting	krijgen	op	eigen	
presentatiepagina’s.

Commentaar
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“We werken daadwerkelijk met één team”, vertelt Hans van 
der Most, manager onderwijs van de Sterrenschool. “Ons 
team bestaat uit onderwijskundig personeel, onderwijsas-
sistenten, pedagogisch medewerkers en opvangpersoneel. 
Juist daardoor kunnen we echt een doorgaande leerlijn aan-
bieden, waarin de opvangactiviteiten zijn afgestemd op het 
onderwijs”. 
Van der Most merkt dat ouders veel belangstelling hebben 
voor het nieuwe concept. “Ik heb 500 procent meer gesprek-
ken met potentiële ouders gevoerd dan anders om deze 
tijd”, zegt hij. “Er zijn ouders die op de onderwijsinhoud 
afkomen, anderen vinden de school- en vakantietijden inte-
ressant. Sommige ouders geven hun kind meteen op, ande-
ren kijken liever de kat uit de boom. Maar we beginnen op 
16 augustus in elk geval met 85 kinderen”.  

Zestig leerlingen daarvan zijn afkom-
stig van de oude Comeniusschool, 
die aan het eind van het aflopende 
schooljaar wordt opgeheven. Net 
als de ouders van die school konden 
ook de leerkrachten kiezen of ze 
mee wilden naar de Sterrenschool. 
“Sommigen zijn sceptisch, maar de 
meeste leerkrachten zijn enthousi-

ast”, zegt Van der Most. “We hebben 15 vacatures open-
gesteld, waar we 70 reacties op hebben gekregen. Veel 
leerkrachten zien het concept met onderwijs op maat en 
flexibele vakanties helemaal zitten.”
Leerplein 055 heeft voor dit concept gekozen vanuit onder-
wijskundig oogpunt. “We willen modern onderwijs aanbie-
den en tegelijk de opvangproblemen van ouders oplossen. 
In deze regio wonen veel campingeigenaren, van wie we 
signalen opvingen dat ze af willen van de lange schoolva-
kantie in de zomer, waarin ze toch niet weg kunnen met 
hun gezin. Dat geldt ook voor mensen die in de horeca 
werken”, vertelt Van der Most, die de afgelopen jaren lid 
was van de Denktank Sterrenschool onder leiding van de 
Argumentenfabriek. 
“Deze ouders kunnen er op de Sterrenschool voor kiezen 
de zomervakantie te verdelen in bijvoorbeeld twee kortere 
vakanties op een ander moment. We hebben straks elke 
vier maanden contractbesprekingen met de ouders, waarin 
wordt vastgelegd wanneer ze op vakantie gaan. De kinderen 
missen er geen onderwijs door: ze halen dat immers op een 
ander moment weer in.“ Van der Most benadrukt dat het 
concept Sterrenschool geen onderwijskundige vernieuwing 
is. “Het is een organisatiemodel”.

De eerste echte Sterrenschool van Nederland gaat na de zomervakantie van start in Apeldoorn. 

Dit is een 7-tot-7-school: elke werkdag open van 7 tot 19 uur en dat 52 weken per jaar. Geen 

vaste schoolvakanties meer. De school biedt een compleet aanbod van onderwijs op maat en kin-

deropvang. Het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Apeldoorn, Leerplein 055, werkt 

binnen de Sterrenschool samen met Kinderopvang OOK.

Eerste sterrenschool van start in Apeldoorn

Tijd voor nieuwe schooltijden?
Alle basisscholen hebben in mei het magazine 
‘Andere Tijden, tijd voor nieuwe schooltijden?’ 
ontvangen. Het blad is uitgebracht door de 
Initiatiefgroep Andere Tijden, die hiermee binnen de 
schoolteams de discussie op gang wil brengen over 
de mogelijkheden en kansen van andere schooltij-
den.
In het blad staan reportages van scholen die al 
met andere tijden werken. Drie modellen worden 
uitvoerig toegelicht: het vijf-gelijke-dagenmo-
del, het bioritmemodel en het 7-tot-7-model. Ook 
bevat het magazine een interview met Jeannette 
Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de 
Hanzehogeschool Groningen. Doornenbal zegt 
daarin dat kinderen veel profijt kunnen hebben van 
een andere schooldag. Ook geeft ze aan dat het 
een ‘niet te stuiten ontwikkeling’ is. Het magazine is 
gericht op leerkrachten.
Scholen kunnen extra exemplaren van het blad 
bestellen via het mailadres 
anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl. 
Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over 
het project, een dvd die geschikt is voor vertoning op 
ouderavonden en een argumentenkaart, die u kunt 
gebruiken als leidraad voor de discussie binnen het 
team.

‘Veel 
leerkrachten 
enthousiast’

Tijd voor nieuwe
schooltijden?

Andere Tijden
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tekst: Lucy Beker • cover magazine: Afdeling Vormgeving • foto: Hes van Huizen



om het beleid te bepalen. Je 
moet niet op elkaars stoelen wil-
len zitten. Als gemeente blijven 
we er natuurlijk wel op toezien 
of het bestuur de afspraken 
nakomt die wij met elkaar heb-
ben gemaakt. Dat is voor ons 
vooral financieel interessant, 
want de gemeente blijft uitein-
delijk wettelijk verantwoordelijk 
voor de continuïteit van het 
openbaar onderwijs.” 

Binnen handbereik
Een belangrijke meerwaarde van 
het gemeentelidmaatschap van 
VOS/ABB is volgens wethouder 
Gouka de deskundigheid die bin-
nen handbereik blijft. “Omdat 
het openbaar onderwijs bij ons 
bestuurlijk is verzelfstandigd, 
is de expertise bij de gemeente 
navenant uitgedund. Dan is het 
zeer plezierig als je lid bent van 
een uiterst deskundige landelijke 
belangenvereniging waar je de 
benodigde expertise kunt opha-

len. En niet onbelangrijk met de bezuinigingen die er voor 
de gemeenten aan zitten te komen: het lidmaatschapstarief 
van 1000 euro per jaar is echt een schijntje!”

Voor slechts 1000 euro per jaar 
kunnen gemeenten waar het 
openbaar onderwijs bestuurlijk 
is verzelfstandigd, lid worden 
van VOS/ABB. Deze nieuwe lid-
maatschapsvorm is in het leven 
geroepen, omdat het openbaar 
onderwijs met de bestuurlijke 
verzelfstandiging weliswaar 
op afstand is gezet, maar de 
gemeenten nog wel als toezicht-
houder verantwoordelijk blijven 
voor de continuïteit ervan.

Degelijk en deskundig
Wethouder Arie Gouka (VVD) 
van de gemeente Bussum, die 
zich als eerste voor het nieuwe 
lidmaatschap heeft aangemeld, 
kent VOS/ABB al langer als een 
degelijke en deskundige advies-
organisatie. Hij schakelde 
VOS/ABB enige tijd geleden in 
om moeizame besprekingen over 
een bestuurlijke fusie bij hem in 
de regio vlot te trekken. 
“We wilden toen weten of er 
aan die fusie financiële risico’s verbonden waren. Het overleg 
verliep stroef, dan is het altijd handig als je een onafhan-
kelijke adviseur kunt inschakelen. We hadden daarna snel 
met elkaar overeenstemming over de financiële verhoudin-
gen.” Hiermee toont Gouka aan dat VOS/ABB de figuurlijke 
smeerolie kan zijn om de relatie tussen de gemeenten en het 
openbaar onderwijs te optimaliseren.

Voldoende vertrouwen
Die smeeroliefunctie kan VOS/ABB ook vervullen als het 
erom gaat helder te krijgen welke verantwoordelijkheden 
de verschillende partijen ten opzichte van elkaar hebben. 
VOS/ABB is actief betrokken bij de bestuurlijke perikelen 
rond de Stichting Akkoord! PO in Noord-Limburg. Daar trekt 
de gemeentelijke toezichthoudende organisatie te veel 
bevoegdheden naar zich toe. In Bussum is de afbakening van 
de taken echter goed geregeld, legt Gouka uit. 
“Je moet je als gemeente niet meer inhoudelijk met het 
beleid willen bemoeien. Wel moet je natuurlijk voldoende 
vertrouwen hebben in het stichtingsbestuur. Als dat zo is, 
dan is het helemaal de taak van het verzelfstandigde bestuur 

Het gemeentelidmaatschap van VOS/ABB biedt tegen een zeer aantrekkelijk tarief deskundigheid 

op maat. Het nieuwe lidmaatschap is interessant voor gemeenten die het openbaar onderwijs 

bestuurlijk op afstand hebben gezet. Bussum heeft zich als eerste gemeente met bestuurlijk ver-

zelfstandigd openbaar onderwijs bij VOS/ABB aangesloten.

Smeerolie voor optimale bestuurlijke verhoudingen

tekst: Martin van den Bogaerdt • foto: gemeente Bussum
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Brochure
Alle gemeenten hebben in mei een brochure over 
het VOS/ABB-lidmaatschap toegezonden gekregen. 
Uitgebreide informatie staat ook op www.vosabb.nl 
(homepage). Daar kunt u ook de brochure downloa-
den.
Wilt u een persoonlijk gesprek over het gemeente-
lidmaatschap? Neemt u dan contact op met directeur 
Ritske van der Veen: 06-229�9677, 
rvanderveen@vosabb.nl. 
Aanmelden voor het gemeentelidmaatschap kan bij 
Karin Ronde: 0�48-404816 (maandagochtend, 
dinsdag en donderdag), kronde@vosabb.nl. 

Gemeente Bussum wordt lid van VOS/ABB

Arie Gouka: …’eigen expertise uitgedund…’
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is de Scholengroep OPRON voor openbaar primair onderwijs 
in de Groningse gemeenten Menterwolde, Stadskanaal en 
Veendam. Dit bestuur heeft 22 scholen met in totaal ongeveer 
�700 leerlingen en �80 personeelsleden. OPRON heeft twee 
algemeen directeuren, Henk Poppen en Henk Oosterwijk. De 
laatste is tevens voorzitter van het Bovenschools Directeuren 
Overleg Groningen (BDOG), dat door VOS/ABB wordt bege-
leid. “Het is zo onlogisch als wat dat er op het onderwijs 
wordt bezuinigd”, zegt Oosterwijk. “Er wordt veel meer van 
besturen en algemeen management verwacht, we krijgen 
steeds meer verantwoordelijkheden, maar de middelen om die 
verantwoordelijkheden goed gestalte te geven worden weg-
gehaald. Kijk, krimp, daar kan de overheid niet zo één twee 
drie iets aan doen, maar die bezuinigingen zijn bewust beleid 
uit Den Haag. Je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. 
Staatssecretaris Dijksma zei dat ze haar deel moest leveren 
en dat ze de keuze maakte om te bezuinigen op bestuur en 
management, omdat ze het niet ten koste van de leerkrach-
ten wilde laten gaan. Maar in feite haalde ze geld weg uit de 
lumpsum. Het mag duidelijk zijn dat het juist de essentie van 
de lumpsumbekostiging is dat niet de staatssecretaris bepaalt 
waarop bezuinigd moet worden!”

Absoluut minimum
Henk Poppen wijst op de al zeer efficiënte wijze waarop 
OPRON en de meeste andere schoolbesturen in het primair 
onderwijs hun stafbureau hebben ingericht. “Als je naar ons 
bestuursbureau kijkt, dan kun je alleen maar concluderen dat 
daar echt niet op kan worden bezuinigd. We werken al met 
een absoluut minimum. We besteden �,5 procent aan over-
head, dat is echt veel minder dan in andere sectoren. Als je 
geld gaat weghalen bij ons bureau, dan kunnen we de admi-
nistratie niet meer op orde houden. Als de overheid dan ook 
nog van ons verlangt dat we verantwoording afleggen over 
het geld dat we uitgeven, wat op zich een goede zaak is, dan 
moet je niet raar staan te kijken dat we helaas financiële keu-
zes moeten maken die gevolgen hebben op de werkvloer.”

De demografische krimp in de Groningse regio waar OPRON 
actief is, zorgt ervoor dat de budgetten al erg krap zijn. 
Poppen: “Veel basiskosten blijven bestaan. Je kunt niet steeds 
een stukje van het gebouw afknabbelen als een school minder 
leerlingen krijgt. De energiekosten kun je wel een beetje naar 
beneden brengen door een lokaal niet te verwarmen, maar 

De politiek belijdt met de mond dat er in het onderwijs flink 
moet worden geïnvesteerd, omdat kennis de bekende kurk is 
waar de economie en dus de maatschappij op drijft. Zeker in 
de afgelopen verkiezingstijd leek het onderwijs de macabere 
bezuinigingsdans, waar de politici als gevolg van de econo-
mische crisis toe zijn gedwongen, te ontspringen. Maar wie 
beter weet en goed kijkt, ziet dat het kabinet al voor vele 
tientallen onderwijsmiljoenen 
heeft weggeharkt.
Zo werd op Prinsjesdag duidelijk 
dat toenmalig staatssecretaris 
Sharon Dijksma (PvdA) ruim 90 
miljoen euro uit het primair 
onderwijs zoog. Deze maatregel 
verpakte zij slim als een korting 
op het budget voor bestuur en 
management, dat bij het publiek 
ten onrechte het imago van nutteloze grootverdieners 
heeft. In feite deed Dijksma echter een greep in de lump-
sum. Protesten van VOS/ABB en in mindere mate en in een 
later stadium ook van de PO-Raad mochten niet meer baten. 
Dijksma beweerde dat ze niet anders kon en ergere ingrepen 
heeft voorkomen. 
In maart volgden bezuinigingen op de rugzakjes in het 
speciaal basisonderwijs en op de ambulante begeleiding. 
Concreet gaat het om een vermindering van de personele 
vergoeding per rugzak met ongeveer 4000 euro, terwijl op 
het bedrag voor de materiële instandhouding nog eens 209 
euro in mindering wordt gebracht. In totaal is dit dus ruim 
4200 euro per rugzak. De korting op de bekostiging voor 
ambulante begeleiding die daarbovenop komt, voor leerlin-
gen in cluster � en 4, is in totaal 20 miljoen euro. 
Dit zal forse gevolgen hebben voor het aantal personeelsle-
den in het zorgonderwijs. Een sbo-school met bijvoorbeeld 
25 rugzakleerlingen ziet de bekostiging per 1 augustus met 
ruim 1 ton afnemen. Dat zijn bijna 2 volledige arbeidsplaat-
sen. Voor het speciaal onderwijs met bijvoorbeeld 50 fte’s 
volledig in de ambulante begeleiding betekent de bezuini-
ging dat er 7 fte’s verloren zullen gaan.

Bewust beleid
De gevolgen van de bezuinigingen worden het eerst en het 
hardst gevoeld door schoolbesturen in krimpregio’s met 
structureel teruglopende leerlingenaantallen. Een voorbeeld 

Het vrijwel geheel wegbezuinigen van het budget voor bestuur en management in het primair on-

derwijs, het leeghalen van de rugzakken, de korting op de ambulante begeleiding en de al jaren 

tekortschietende vergoeding voor de exploitatie van gebouwen. Al met al een stevige aanslag op 

de portemonnee van het onderwijs, zeker als schoolbesturen ook nog te kampen hebben met 

demografische krimp. “Wij willen een hardere opstelling. Het is nu allemaal veel te lauw”, 

zeggen de Groningse algemeen directeuren Henk Oosterwijk en Henk Poppen.

Al vele tientallen miljoenen geruisloos verdwenen

‘Onderwijs moet vechten tegen bezuinigingen’

Dijksma 
zoog 90 
miljoen uit 
de lumpsum
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ren door de scholen dicht te gooien, want daarmee zou-
den we onze leerlingen en ouders duperen. Maar wij wil-
len wel dat het onderwijs zich harder gaat opstellen dan 
tot nu toe het geval is. VOS/ABB heeft zich gelukkig laten 
horen toen de B&M-bezuiniging bekend werd. Vooral van 
de PO-Raad, die als sectororganisatie ons tenslotte verte-
genwoordigt, verwachten we een feller geluid. Het is tot 
nu toe allemaal veel te lauw!”

dat zet niet echt zoden aan de dijk. Een keertje minder 
schoonmaken scheelt een paar tientjes, op jaarbasis mis-
schien een paar honderd euro. Daar komt bij dat de ver-
goeding voor de materiële instandhouding al jarenlang 

veel te laag is, wat het 
ministerie van OCW ook 
heel goed weet. En dan heb 
ik het nog niet eens over 
de invoering van de func-
tiemix, waar wij als bestuur 
25 procent aan mee moeten 
betalen. De functiemix is 
een goede maatregel, maar 
als we al veel tekorten heb-
ben, kunnen we dit er niet 
nog eens bovenop krijgen.” 

Oosterwijk voegt er ironisch aan toe dat het krimpende 
OPRON van één bezuiniging niet zoveel last heeft, name-
lijk die op de groeiregeling. 

Feller geluid
“Wat wij hopen”, aldus de twee Groningse algemeen 
directeuren, “is dat dit noodsignaal eindelijk eens door-
dringt in Den Haag. Wij kunnen moeilijk actie gaan voe-

‘Onderwijs moet vechten tegen bezuinigingen’

tekst: Martin van den Bogaerdt • foto: Harry Tielman

Onderkwaliteit in gevaar
De bezuinigingen beginnen op steeds meer plaatsen 
in het land problemen op te leveren. Bijvoorbeeld 
ook in de acht gemeenten in de regio Noord-Veluwe, 
waar de bij VOS/ABB aangesloten Stichting PrOo 
genoodzaakt is 10 fte’s te schrappen. Algemeen 
directeur Piet Uneken:  “De meeste politieke partijen 
zeggen dat ze het onderwijs gaan ontzien. Dat moet 
ook wel, want meer bezuinigingen op het personeel 
zal zeker gevolgen hebben voor de kwaliteit van het 
onderwijs. En op gebouwen kun je ook niet meer 
bezuinigen. Die kwaliteit laat ook te wensen over.”

‘Ons 
noodsignaal 
moet 
doordringen 
in Den Haag’

Alle leerlingen en het personeel van ’t Zonnedal in het Groningse Alteveer, 
een voorbeeld van een kleine basisschool in een krimpregio.
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‘Maak het leraarsberoep exclusiever‘
Moet het beroep van leraar exclusiever worden? Annette Roeters, inspecteur-generaar bij de 

Inspectie van het Onderwijs, meent van wel, en lanceerde haar idee in de Volkskrant. VOS/ABB 

peilde de reacties van enkele leden. Het primair onderwijs ziet wel wat in een academische 

pabo, of in elk geval hogere eisen op de pabo. Een goed idee dus? Zo simpel is het niet, want: 

‘Er is helemaal geen geld om meer academische leraren voor de klas te zetten’.

10 over onderwijs10

“Ik geloof niet dat het imago van het onderwijs steeds nega-
tiever wordt; qua beeldvorming zijn we over het dieptepunt 
heen. Dat komt door allerlei acties die de laatste jaren in 
gang zijn gezet. Denk aan het convenant leerkracht en de 
verbeterde salariëring, de beloningsdifferentiatie en toege-
nomen opleidingsmogelijkheden. De sector klimt weer lang-
zaam uit het dal; de lerarenopleidingen zien de instroom 
weer toenemen. 
Roeters schetst een negatief beeld van de kwaliteiten van 
leraren. Onterecht, vind ik. Er lopen in het Nederlandse 
onderwijs heel veel goede leraren rond, die goede resulta-
ten boeken en erin slagen om opbrengstgericht te werken 
– zaken waar Roeters’ eigen Inspectie nogal aan hangt. 
Zonder deze goede leraren zouden veel meer scholen het 
predicaat (zeer) zwak krijgen. 
Dat neemt niet weg dat hun kennis en kunde op onderdelen 
beter kan. Denk aan talentontwikkeling, leveren van maat-
werk en ICT. Wat mij betreft wordt het verplicht dat leraren 

hun vakbekwaamheid permanent onderhouden, net zoals 
dat bij advocaten en medici het geval is. Dat is goed voor 
hun eigen ontwikkeling, de school en het imago van het 
beroep. 
Ik zie weinig in een generieke maatregel om het instroomni-
veau van leraren te verhogen. Laten we ons daar vooral niet 
blind op staren. Het lijkt mij niet noodzakelijk en gewenst 
om in het hele onderwijs meer academici aan te stellen. Ik 
neem als voorbeeld onze organisatie: op de havo en het vwo 
werkt een aantal LD-docenten, dat bijvoorbeeld onderzoeks-
taken heeft of de kar trekt binnen secties. Ik vraag me af 
of deze functiegroep bijvoorbeeld ook voor het vmbo een 
meerwaarde heeft. 
Maar los van deze inhoudelijke vraag: er is ook helemaal 
geen geld voor. De huidige financieringssystematiek biedt 
geen mogelijkheid om een grotere groep docenten op LD-
niveau aan te stellen en op academisch niveau te honore-
ren.”

Kees Graafland 
lid centrale directie (portefeuille P&O) RSG Pantarijn, Wageningen:

‘Investeer in zittende leerkrachten’

In	de	Volkskrant	van	22	april	2010	laat	
Annette	Roeters	onder	meer	haar	licht	
schijnen	op	de	capaciteiten	van	leraren. 

Zij stelt dat de helft van hen onvoldoende 
aansluit bij de onderwijsbehoeften van 
verschillende typen leerlingen (“Hij legt 
geen connectie met de leerling die het 
niet snapt of met de leerling die juist al 
veel verder is.”) Daarnaast is twintig pro-
cent onvoldoende in staat de lesstof over 
te brengen. (“Een ernstig probleem, dat 
we ook bij ervaren krachten aantroffen.”)

Daarnaast gaat Roeters in op de algemene 
beeldvorming van het onderwijs en het 
lerarenberoep. De vanzelfsprekende status 

die leraren vroeger hadden, is verleden 
tijd. Daarom oppert Roeters dat het 
beroep exclusiever moet worden. (“Als je 
voelt dat je uitverkoren bent, dan krijgt 
het beroep een hoger aanzien. Dat kan 
door selectie, zoals bij een studie medicij-
nen. Maak het exclusiever.”)

Maar wat betekent dat voor het leraren-
tekort, dat er al voor gezorgd heeft dat 
er inmiddels een flink aantal onbevoegde 
docenten voor de klas staat? Roeters 
stuurt in dat verband aan op meer aca-
demici voor de klas. Er komen jaarlijks 
duizend eerstegraads docenten bij. Als 
het aan Roeters ligt, worden dat er veel 
meer.

Wat zegt Annette Roeters?
Annette Roeters: ‘…als je 
voelt dat je bent uitverkoren 
voor dit beroep…’



‘Maak het leraarsberoep exclusiever‘
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tekst: Karin van Breugel • foto: Theo Bos

“Het imago van leerkrachten wordt – in belangrijke mate 
ten onrechte - steeds negatiever. Voor een deel komt dat 
omdat de politiek zich er zo vaak negatief over uitlaat, met 
name over (zeer) zwakke scholen. Daarmee wordt een een-
zijdig beeld gecreëerd, dat afstraalt op de hele sector. Ook 
heeft het te maken met het gestegen opleidingsniveau van 
veel ouders. Dat zorgt ervoor dat er niet meer, zoals vroeger, 
tegen leerkrachten wordt opgekeken.
Het negatieve imago heeft overigens niet zoveel met de 
realiteit te maken. In internationaal vergelijkend onderzoek 
doet het Nederlandse onderwijs het helemaal niet slecht. En 
gelukkig hebben veel leraren géén negatief beeld van hun 
beroep; velen vinden hun werk bijzonder en doen het met 
plezier.
In de discussie over het niveau van leraren kijk ik in de eerste 
plaats naar de pabo’s. Het niveau van de pabo-opleiding is 
de afgelopen jaren gekelderd. De attitude van de stagiai-
res die wij binnenkrijgen, is vaak prima in orde, maar hun 
stofbeheersing is ronduit slecht. Zaken als spelling, rekenen 

en topografie hebben ze echt niet onder de knie. Ik denk 
dat dit komt omdat steeds meer studenten via het mbo naar 
de pabo gaan. Zij hebben gemiddeld een ander niveau dan 
mensen met een havo- of vwo-diploma op zak, de ‘pareltjes’ 
daargelaten. 
Ik vind de pabo’s te coulant. Studenten gaan pas aan hun 
taal- en rekenniveau werken als ze eenmaal op de opleiding 
zitten. Dat is te laat. Voer toelatingsexamens in en selecteer 
aan de poort.

Ik ben een voorstander van de introductie van academische 
pabo’s. Door het verhogen van het opleidingsniveau wordt 
het instroomniveau ook vanzelf hoger. Het beroep wordt 
daarmee exclusiever, om in termen van Roeters te spreken. 
En het zorgt voor leerkrachten die breder geschoold zijn, 
meer onderzoeksvaardigheden hebben en analytisch kun-
nen denken. Met dat soort mensen zijn we beter in staat om 
te voldoen aan de hoge eisen die de samenleving aan het 
onderwijs stelt. Onze kinderen verdienen dat!”

Theo Huting
voorzitter College van bestuur Stichting Arcade, Coevorden en Hardenberg:

‘Voorstander van academische pabo’s’

“Ik denk niet zozeer dat het onderwijs de laatste jaren 
een negatiever imago heeft gekregen, maar wel een 
lager. Er werken in het onderwijs veel mensen – vooral 
vrouwen - die hun baan combineren met zorgtaken. Zij 
zijn vaak wat minder gericht op hun carrière en hebben 
minder behoefte om door te groeien, de lerarenbeurs te 
gebruiken, zichzelf te ontwikkelen en mobiel te zijn. 

En zeker dat laatste punt vinden we in onze organisatie 
heel belangrijk. We denken dat het goed is als mensen zo 
nu en dan van werkplek veranderen. Zo doen ze andere 
ervaringen op, leren nieuwe dingen, ontwikkelen zichzelf. 
De groep leraren over wie ik het heb, zit op dit soort din-
gen niet zo te wachten. Dat straalt af op jonge, gedreven 
mensen, die je voor het onderwijs wilt interesseren. 
Als ik kijk naar de kwaliteiten van leraren, dan maak ik 
me vooral zorgen over de pabo’s. Ik werk al jaren als 
werkveldassessor, dus weet aardig waar ik het over heb. 

Ik zie dat de competenties, vaardigheden en kennis van 
veel pabo-studenten ernstig tekortschieten. In het hele 
opleidingssysteem zit iets fundamenteels fout. Dat is ern-
stig. We moeten weer echt hogere eisen gaan stellen; dat 
is goed voor de betreffende studenten en voor het imago 
van het beroep. Door het stellen van hogere eisen schrik 
je in mijn optiek geen mensen af, maar trek je juist weer 
een nieuwe groep mensen aan. 

Door de introductie van de functiemix ben je in staat 
om het basisonderwijs ook voor academici interessant te 
maken. In het basisonderwijs hebben wij nog nauwelijks 
LC-functies. Zorg dat dat er de komende jaren drie á vier 
keer zoveel worden. 

Zo haal je hoger opgeleide mensen in huis, die een goede 
bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs.”

Doede Scholte 
directeur Meerwerf basisscholen, Den Helder:

‘Hogere eisen stellen op pabo’



Schakelen tussen school en bso
De Klimroos in Utrecht

tekst: Martin van den Bogaerdt • foto’s: Mattias Vanderhoeven

Kinderen lezen in paarse chillruimte.
Met deze bso wil de school aantrekkelijk worden voor tweeverdieners.
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Met geopende schuifwand ontstaat groot podium.
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De buitenschoolse op-

vang van openbare 

basisschool De Klimroos 

in Utrecht zit in het ge-

bouw zelf. De lokalen 

die onder schooltijd voor 

het onderwijs worden 

gebruikt, kunnen in een 

handomdraai geschikt 

worden gemaakt voor 

de bso. Bureau STOOM 

Architectuur bedacht 

hiervoor de Schoolscha-

kelaar.



Marco Brinkhuis is directeur van De Klimroos. Deze openbare basis-
school met ongeveer 160 leerlingen ligt in Parkwijk, onderdeel van 
Utrecht-Leidsche Rijn. Opmerkelijk is dat De Klimroos een grotendeels 
zwarte school is in een vrijwel witte wijk. “Veel ouders en kinderen fiet-
sen hier voorbij, naar andere basisscholen verderop. Dat is historisch zo 
gegroeid. Ik kan het niet bewijzen, maar ik hoor in mijn omgeving dat 
het te maken heeft met het toelatingsbeleid van het bijzonder onder-
wijs. Daar wordt nu door de verschillende besturen over gesproken, om 
dat anders aan te pakken.” 

Ook in schoolvakanties open
Vooruitlopend op een eventueel spreidingsbeleid, wil Brinkhuis zijn 
school beter profileren onder tweeverdieners, een groep ouders die nu 
ondervertegenwoordigd is. Dat doet hij door buitenschoolse opvang 
aan te bieden in de school zelf. Daarvoor werkt hij samen met kinder-
opvangorganisatie Jansen en Jansen. 
Omdat de opvang in de school zelf is, hoeft er na schooltijd niet met 
kinderen door de wijk te worden gesleept. Een ander groot voordeel 
voor tweeverdieners is dat de bso ook in de schoolvakanties open is. 
Voor de school is het efficiënte gebruik van de vierkante meters aan-
trekkelijk. “Schoollokalen worden maar vijf uur per dag gebruikt, ze 
staan dus 19 uur per dag leeg. Dat 
is eigenlijk raar”, aldus Brinkhuis. 
Met het concept Schoolschakelaar 
van het Delftse bureau STOOM 
Architectuur kunnen de lesruimten 
heel gemakkelijk geschikt worden 
gemaakt voor de bso en anders-
om. Zo is er een schuifwand, waar-
mee twee lokalen tot één grote 
ruimte kunnen worden gemaakt. 
Tussen deze lokalen is een podi-
um, waarvan de houten onderdelen functioneren als opslagruimte 
voor bijvoorbeeld leesboeken. Met draaibare panelen kan de kleur en 
daarmee de sfeer van de lokalen worden aangepast. Onder schooltijd 
heerst rustgevend groen, terwijl tijdens de bso-uren de panelen naar de 
feloranje zijde zijn gedraaid. Ook de verlichting kan worden aangepast: 
tijdens de les staat de zakelijke, heldere tl-verlichting aan, terwijl onder 
bso-tijd de sfeerverlichting brandt. Tussen de lokalen is er een chillruim-
te met paarse wanden. Kinderen kunnen er op eveneens paarse banken 
lezen. Ook staan er in deze ruimte twee computers. 

Openstaan voor innovaties
Consequentie van het multifunctionele gebruik van de lokalen is dat de 
leerkrachten niet meer ieder hun eigen domein hebben. Na schooltijd 
moeten zij letterlijk plaatsmaken voor de buitenschoolse opvang. Dat 
vereist een andere denk- en werkwijze, vertelt directeur Brinkhuis. 
“Dit concept werkt alleen als je openstaat voor innovaties. Bij ons is dat 
geen enkel probleem, maar als je een school hebt met leerkrachten die 
graag een eigen lokaal hebben, dan gaat dit niet lukken.” Het enige 
eigen plekje dat de leerkrachten nog wel hebben, is een verrijdbaar 
bureau in de vorm van een huis. Na schooltijd wordt het bureau het 
lokaal uitgereden en kan de buitenschoolse opvang beginnen.

In 2007 stond in het oktobernummer van het magazine Management 
Kinderopvang een artikel over de Schoolschakelaar. Het is nu voor het 
eerst dat het concept in de praktijk wordt toegepast. 

Meer informatie staat op de website van STOOM Architectuur:  
www.stoomsite.nl.

Schakelen tussen school en bso

Opslagruimte in podiumdelen.

‘Dit werkt 
als je 
openstaat voor 
innovaties’

1�

Met geopende schuifwand ontstaat groot podium.

Gesloten schuifwand en rustgevend groen.

Voldoende bso-ruimte, ook om wat te eten.

Verrijdbare bureaukast in vorm van een huis.



“Onze leerkrachten hebben allang geen eigen klas meer. Wij 
werken met grote kerngroepen waar meerdere leerkrachten 
verantwoordelijk voor zijn. Dit is TOM: Team Onderwijs op 
Maat. Met deze vorm van teamteaching maken we al effi-
ciënter gebruik van de talenten van onze teamleden”, zegt 
Booms. “De ene leerkracht is goed in geschiedenis, een ander 
kan goed tekenen. Binnen de unit kan de één de geschiede-
nislessen doen en de ander de tekenlessen. In de praktijk zien 
we dat het werkt. Dat het goed is voor leraren én leerlingen, 
omdat onze mensen met meer voldoening werken.” 
Het Slim Fit plan dat nu is gekozen als InnovatieImpuls, gaat 
nog een stapje verder. In dat concept worden niet alleen leer-

Ed Booms van De Torenuil is blij. “Fantastisch dat wij ons 
plan kunnen uitvoeren. Dit concept brengt dynamiek en 
kwaliteit in het onderwijs. Er zijn minder leerkrachten nodig, 
maar er staan wel meer mensen voor de groep en we maken 
gebruik van ieders sterke punten. Daardoor gaat de kwaliteit 
van het onderwijs zeker niet achteruit.”
De clusterdirecteur van obs De Torenuil en obs De Trekvogel 
van het bestuur Robijn (Regionaal Openbaar Basisonderwijs 
IJsselstein Nieuwegein), dat is aangesloten bij VOS/ABB,  is 
een van de bedenkers van het plan. Het is gebaseerd op het 
TOM-onderwijs, zoals dat op De Torenuil – en in diverse vari-
anten op andere TOM-scholen - al wordt gegeven. 

‘Bedenk een innovatieve manier om het lerarentekort tegen te gaan’. Dat was de opdracht van 

het project InnovatieImpuls. Van de zeven meest kansrijke concepten die inmiddels zijn geselec-

teerd, trekt het plan Slim Fit van obs De Torenuil in IJsselstein de meeste aandacht. Volgens dit 

plan hebben basisscholen straks geen klassen meer, maar units van 70 tot 90 leerlingen waarin 

een mix van leerkrachten en assistenten lesgeeft. Teamwork en functiedifferentiatie zijn de sleu-

telwoorden. De komende jaren mogen bijna 70 scholen ermee experimenteren.

InnovatieImpuls kiest concept Slim Fit van obs De Torenuil

Minder leerkrachten, maar méér mensen voor de groep
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Ed Booms: ‘Geweldig inspirerend’.



dat er vijf, waarbij vaak gebruik werd gemaakt van de 
mogelijkheden van ICT. Eén van de winnaars in die cate-
gorie was bijvoorbeeld de eveneens bij VOS/ABB aange-
sloten GSG Schagen, die een concept van e-klassen had 
ingediend. Een e-klas is een rijk ingevulde elektronische 
leeromgeving, waardoor het aantal contact-uren met de 
docent gereduceerd kan worden.
Vanuit het primair onderwijs werden slechts twee con-
cepten bekroond. Voor het plan van De Torenuil was de 
belangstelling vanuit het onderwijs direct groot. Booms 
licht toe: “Met de uitverkoren concepten mag de komen-
de jaren geëxperimenteerd worden. Daar konden scholen 
zich voor aanmelden. Wat bleek? Van de 260 scholen die 
zich hebben ingeschreven voor een winnend concept, 
koos bijna de helft voor ons experiment. Er moest geloot 
worden! Er zijn er nu 67 toegelaten en 40 andere scholen 
mogen het juist níet doen, want die fungeren als contro-
legroep. Over drie jaar moet bekend zijn of ons concept 
daadwerkelijk het resultaat heeft dat wij verwachten.”

Denkkracht
Met zoveel deelnemende scholen neemt het Slim Fit-con-
cept meteen een stevige hap uit de subsidiepot van 18 
miljoen euro. Vijf miljoen daarvan gaat naar Slim Fit. Per 
school kost het experiment zo’n 70.000 euro. Elke deel-
nemende school dient een eigen uitwerking van het plan 
te schrijven. Ed Booms en externe projectleider Marius 
Berendse, die eerder al bij de innovatie van het onderwijs 
via TOM en de VTG betrokken is geweest, bewaken de 
plannen. Ze moeten immers passen in het Slim Fit con-
cept. 
“Maar het is prachtig als zoveel mensen meedenken. Er 
zit veel denkkracht in het onderwijs en we moeten vooral 
van elkaar leren”, zegt Booms. “Belangrijk is dat de mind-
set in het onderwijs verandert. Een vertrekkende leer-
kracht hoeft straks niet meer per se vervangen te worden 
door een leerkracht. Dat kunnen straks ook twee mbo’ers 
zijn. En dat moeten we ook normaal 
gaan vinden.”
Op zijn eigen school De Torenuil gaat 
het experiment na de zomer van start. 
De school heeft met het TOM-onderwijs 
al een begin gemaakt, maar om echt 
Slim Fit te worden moeten er nog stap-
pen worden gezet. “We hebben nu nog 
alleen bevoegde leerkrachten voor de 
groep, terwijl bij Slim Fit het team veel 
meer gedifferentieerd is: van universitair geschoold tot 
MBO �, van starters tot senioren, van binnen en buiten de 
school. Daarmee geven we meteen een eigentijdse invul-
ling aan zaken als  functiemix en functiegebouw.”
Booms is enthousiast. “Ja, natuurlijk, we staan hier aan de 
wieg van een onderwijsvernieuwing. Hiermee kunnen we 
het onderwijs voor iedereen nog mooier maken dan het 
al is. Dat is geweldig inspirerend.”

krachten, maar ook onderwijsassistenten, mbo’ers dus, en 
zelfs informeel personeel voor een kerngroep van 70 tot 
90 leerlingen gezet. Die laatste categorie betreft mensen 
uit de buurt, die vanuit een speciale kwaliteit gastlessen 
willen geven. “Denk aan pensionado’s. Bij hen zit veel 
kennis waar scholen gebruik van kunnen maken, en zij 
vinden het vaak leuk om een of twee dagen per week iets 
voor een school te doen”, legt Booms uit. “De basisge-
dachte is dat niet al het werk in het onderwijs door een 
leerkracht gedaan hoeft te worden.”
Zo voldoet het concept aan de drie hoofdeisen van de 
InnovatieImpuls: minder leerkrachten, terwijl de werkdruk 
niet omhoog gaat en de kwaliteit niet omlaag.

Tijdbom
Ed Booms deed mee aan het project omdat hij overtuigd 
is van de noodzaak om met minder leerkrachten te gaan 
werken. “Het urgentiebesef in het primair onderwijs is 
nog niet zo hoog, maar er tikt echt een tijdbom”, zegt 
hij. “De komende tien jaar stroomt 70 procent van de 
leerkrachten uit. Velen gaan met pensioen, anderen stap-
pen over naar een andere branche. De instroom vanuit de 
pabo is niet groot genoeg om dat verlies op te vangen. 
En het voortgezet onderwijs gaat ook aan de po-leer-
krachten trekken. Daar is het probleem immers nú al 
groot, daar staat op sommige scholen al 40 procent van 
de leraren onbevoegd voor de klas. Dus ook al valt het nu 
ogenschijnlijk nog mee, over vijf jaar moeten we al grote 
lerarentekorten verwachten in het primair onderwijs. Dan 

moet je nu bedenken hoe je 
dat gaat opvangen, anders 
ben je te laat. Het is echt 
tijd voor innovatie van het 
onderwijs.”
Vandaar dat Ed Booms zich 
met een delegatie van de 
Verenigde TOM Groep (VTG) 
over de opdracht van het 

project InnovatieImpuls heeft gebogen. Hun concept 
kreeg de naam Slim Fit, een naam met meer betekenis-
sen: “Het gaat over slim organiseren, maar in het Engels 
betekent slim mager. En fit is energiek, maar in het Engels 
betekent het dat het past. Dus: slimmer werken om te 
vermageren, en het geheel toch energiek en passend hou-
den: dat bedoelen we met Slim Fit. Het is geen bezuini-
gingsplan: we bezuinigen niet op personeel, maar kiezen 
voor een andere inzet om het lerarentekort op te vangen. 
Dit concept past bij de toekomst.” 

Kwaliteit
Voor de InnovatieImpuls zijn in totaal 5� concepten inge-
diend. In Amsterdam reikte SER-voorzitter Alexander 
Rinnooij Kan in april prijzen uit aan de zeven meest kans-
rijke concepten. Voor het voortgezet onderwijs waren 

Minder leerkrachten, maar méér mensen voor de groep

tekst: Lucy Beker • foto: Peter Arno Broer
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Ton Rek, directeur van De Zevensprong, vertelt dat de neer-
gang al in volle gang was toen hij zo’n drie jaar geleden op 
de openbare school kwam werken. Over de oorzaken ervan 
zegt hij: “Door de stadsvernieuwing is de wijk rondom de 
school goeddeels tegen de vlakte gegaan. Tot dat moment 
kwam ongeveer de helft van onze leerlingen uit de wijk. 
Toen de eerste nieuwe woningen uiteindelijk na veel ver-
traging werden opgeleverd, bleek dat er in eerste instantie 
weinig gezinnen met kinderen terugkeerden.” 
Tweede belangrijke oorzaak die hij noemt, is het zwarte 
karakter van de school. “De school is in de loop van de 
jaren steeds zwarter geworden. Op enig moment heb je 
dan een kritisch punt bereikt en lukt het nauwelijks meer 
om óók autochtone ouders voor je school te interesseren.”
Uiteindelijk kelderde het leerlingenaantal tot 126 en kon 
actie niet langer uitblijven. “Het was duidelijk dat de focus 
niet hoefde te liggen op het verbeteren van de kwaliteit 
van de school. De inspectierapporten over de school waren 
positief en ook oudertevredenheidsonderzoeken lieten 
een positief beeld zien. Het karakter van de school moest 
veranderen, zodat er een nieuwe, andere groep leerlingen 
kon worden aangetrokken”, legt Ton Rek uit.

Gat in de markt
Het schoolbestuur van De Zevensprong, Scholen voor 
Algemeen Toegankelijk Onderwijs (Salto), kwam uiteindelijk 
met het plan een onderwijsaanbod te gaan ontwikkelen 
voor hoogbegaafde kinderen. Voor deze doelgroep is er 
in de regio Eindhoven nog niets. Het zou wellicht het gat 
in de markt kunnen zijn dat De Zevensprong nodig had. 
Statistieken laten zien dat circa 2 tot 2,5 procent van de 
kinderen hoogbegaafd is. Alleen al binnen de Salto-scholen 
– goed voor zo’n 6500 leerlingen – zou er dus een aanzien-
lijk potentieel aanwezig zijn: 1�0 á 150 leerlingen. 
Het businessplan dat De Zevensprong schreef, werd goed 
ontvangen door de landelijke Leonardostichting: er kwam 
groen licht om Leonardo-onderwijs te gaan aanbieden aan 
hoogbegaafde kinderen.
In september 2009 zijn twee groepen van start gegaan, met 
in totaal 22 leerlingen. Een groep met 6- tot 8-jarigen en 
een groep kinderen van 9 jaar en ouder. In de Leonardo-
groepen zitten maximaal 16 leerlingen. Omdat er ook tijdens 
het schooljaar leerlingen zijn ingestroomd, zitten de beide 
groepen nu vrijwel vol.

Uitdaging
De leerlingen krijgen een apart onderwijsprogramma aan-
geboden, dat in nauw overleg met de Leonardostichting is 

ingevuld. Om te beginnen krijgen ze de normale vakken, 
zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie. Voor deze vakken 
staan echter minder uren op het rooster dan in het regu-
liere basisonderwijs. Daarnaast zijn er heel veel extra vakken 
en activiteiten, zoals Spaans, Engels, schaken, filosofie en 
muziek, die worden gegeven door speciale vakleerkrachten. 
“Alles is erop gericht om deze kinderen heel veel uitdaging 
te bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”, zegt 
Ton Rek. 
De twee Leonardo-groepen zitten gewoon in het gebouw 

van De Zevensprong, tussen 
de andere groepen. “Een zeer 
bewuste keus,” legt Ton Rek uit, 
“want we willen één leerlingen-
populatie. We proberen de inte-
gratie tussen Leonardo-leerlingen 
en leerlingen van de reguliere 
klassen zoveel mogelijk te stimu-
leren met een aantal gemengde 
lessen. De kinderen zitten bijvoor-
beeld samen bij gym, zwemles en 
buitenspelen. Het is leuk om te 
merken dat kinderen daar heel 

flexibel in zijn: de wederzijdse acceptatie is heel groot.”

Tekentafel
Toen De Zevensprong het plan voor de Leonardo-klassen 
wereldkundig maakte, was dat uiteraard heel spannend. 
Zouden de nieuwe leerlingen, die de school zo broodno-
dig had, ook daadwerkelijk komen? “Het was natuurlijk 
lastig dat ik mijn plannen ‘vanaf de tekentafel’ aan ouders 
moest verkopen”, aldus Rek. “Ik ben steeds heel open en 
eerlijk geweest over het feit dat we een zwarte school zijn. 
Misschien heb ik er enkele geïnteresseerde ouders mee ver-
speeld, maar voor de meesten was het totaal geen issue. Zij 
waren gewoon heel erg blij met de komst van een school 
waar hun kind een speciaal leertraject kan volgen. Ik wil 
daarmee niet suggereren dat zij daardoor niet kritisch waren. 
Natuurlijk keken zij goed naar de school en naar de manier 
waarop wij werken. Dat heeft hun blijkbaar voldoende ver-
trouwen ingeboezemd om hun kind aan te melden. Nu de 
Leonardo-klassen eenmaal draaien, wordt het voor mij wel 
makkelijker om ouders te overtuigen voor dit onderwijs. Ik 
kan ze nu alles daadwerkelijk laten zien en wie dat wil mag 
ook gerust een ochtendje komen meelopen.”

Meer wit?
De kinderen in de Leonardo-klassen zijn vrijwel zonder uit-

Leonardo-klassen doen zwarte school verbleken
‘Zwarte school is voor deze ouders geen issue’

De start van twee Leonardo-klassen op de brede basisschool De Zevensprong in Eindhoven heeft 

een opmerkelijk effect. De school, die de laatste jaren steeds zwarter werd, ‘verbleekt’ weer en 

de leerlingenaantallen stijgen. De Leonardo-klassen voor hoogbegaafde leerlingen trekken een 

nieuw publiek, dat geen moeite heeft met de zwarte school. 

‘We 
stimuleren 
integratie met 
gemengde 
lessen’
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zondering autochtoon. De school is dus het 
afgelopen schooljaar al behoorlijk verbleekt. 
De vraag is natuurlijk of het ‘gewone’ deel 
van De Zevensprong dankzij deze Leonardo-
klassen ook (weer) aantrekkelijk wordt voor 
witte ouders uit de buurt. 
“Het is natuurlijk waardevol dat we nu heel 
duidelijk kunnen aantonen dat wij in staat 
zijn om gedifferentieerd te werken en dat 
we niet langer een vrijwel geheel zwarte 
school zijn. Maar goed, het is echt te vroeg 
om te kunnen zeggen of dat een aanzui-
gende werking heeft op andere autochtone 
ouders in de wijk. Neemt niet weg dat ik 
mondjesmaat wel signalen opvang die in die 
richting wijzen.” 

Financieel drama
De introductie van de Leonardo-klassen is 
een succes. Omdat de huidige twee groe-
pen vrijwel helemaal vol zitten, is het plan 
opgevat om in september 2010 een derde 
groep te starten. Daarvoor moet  overigens 
nog wel een flinke financiële noot worden 
gekraakt. Ton Rek legt uit: “We krijgen voor 
deze leerlingen de normale financiering 
van OCW. Als je groepen van maximaal 
16 leerlingen wilt maken - dat is landelijk 
Leonardo-beleid – dan moet er dus fors geld 

bij. Per leerling 
zo’n 2000-2500 
euro per jaar. 
Dat wordt niet 
bekostigd. Een 
onbegrijpe-
lijke keus voor 
een ministerie 
dat propa-

geert dat talenten maximaal moeten wor-
den ontplooid. Op dit moment past ons 
schoolbestuur het verschil bij, maar dat kan 
natuurlijk niet te lang duren. We hebben 
de opdracht gekregen om externe gelden 
binnen te halen, en daarvoor hebben we de 
stichting Vrienden van Leonardo opgericht. 
Tot voor kort had ik er nog wel hoop op 
dat er een koerswijziging zou komen vanuit 
OCW. Liefst zag ik dat wij in de financie-
ringssystematiek van het speciaal onderwijs 
zouden worden meegenomen. Maar met de 
bezuinigingen die op stapel staan, is er van 
die hoop niet veel meer over. Het zou toch 
een drama zijn als je dit soort onderwijs 
straks niet meer kunt aanbieden aan deze 
uitzonderlijk getalenteerde groep kinderen 
omdat het geld ontbreekt!”

tekst: Karin van Breugel • foto: Vincent van den Hoogen
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dat dit niet 
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Ton Rek tussen de Leonardo-leerlingen: ‘Ouders heel blij’



Openbare scholengemeenschap Schravenlant in Schiedam

 

18

‘Studeren is leuk en nuttig, dat wil ik overbrengen’
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Wat is op dit moment de belangrijkste ontwikke-
ling in het onderwijs?

“Het zijn er twee: eerst de verhoogde aandacht voor taal  en 
rekenen. Wij zijn er hier al langer mee bezig, met het vak alge-
mene vaardigheden, waarin Nederlands, rekenen, informatie-
kunde en presenteren aan bod komen. Tot nu toe in het eerste 
en tweede leerjaar en in het komend schooljaar ook in de derde 
klassen. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is die rond de toenemende 
horizontale verantwoording. Ouders en leerlingen krijgen meer 
zeggenschap. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Wij zien dat 
ouders bij het onderwijs van hun kinderen betrokken raken en 
dat belangrijk vinden. De ouderraad organiseert al twee jaar 
oudercafés waar workshops kunnen worden gevolgd. Daar is 
veel animo voor.” 

Wat is op dit moment het grootste probleem in het 
onderwijs?

“Ik heb het liever over een grote uitdaging: hoe kunnen we er 
met elkaar voor zorgen dat wij op onze multiculturele school 
recht doen aan alle leerlingen? In alle teams staat differentiatie 
binnen klassenverband hoog op de agenda. De uitbreiding van 
taalvaardigheden is, zeker gezien het steeds taliger worden van 
de eindexamens, ook absoluut noodzakelijk. Mijn missie is om 
leerlingen te mogen laten ervaren hoe leuk en nuttig studeren 
is.” 

Wat wilt u kwijt aan het volgende kabinet?

“Wij voldoen aan de onderwijstijd, en daar zijn we trots op. 
Maar er blijft een zekere spanning bestaan tussen onderwijstijd 
en onderwijskwaliteit. Ik denk wel eens: liever één goede les dan 
drie slechte. Daarbij komt dat het lastig is voor leerkrachten om 
zich bij te scholen, omdat met een vol lesrooster lesuitval vaak 
onvermijdelijk is. Dat de staatssecretaris een week van de zomer-
vakantie wil afhalen, is niet zo erg. De tijd die vrijkomt, kan dan 
inderdaad worden gebruikt voor teambuilding en vergaderen. 

Wat ik een heel goede zaak vind, is het Convenant LeerKracht. 
Voor goedopgeleide docenten wordt het onderwijs hopelijk weer 
aantrekkelijk.”

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?

“Het is voor scholen prettig dat er bij VOS/ABB zoveel expertise 
aanwezig is en dat deze expertise met ons gedeeld wordt.”

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?

Het gaat mij vooral om de leerlingen. Dat is waarom ik in het 
onderwijs werk. Maar ook de plek doet ertoe, want persoonlijk 
vind ik het jammer dat dit mooie gebouw verdwijnt. Het wordt 
gesloopt en op dezelfde plaats komt nieuwbouw. Ik ben in de 
loop van de jaren aan dit gebouw gehecht geraakt, maar ik heb 
er het volste vertrouwen in dat er een prachtig nieuw gebouw 
voor in de plaats komt. Personeel en leerlingen hebben erover 
meegedacht. Het wordt een milieubewuste school, het cradle-to-
cradle-principe is zelfs door leerlingen onderzocht.”

De tv-reclame van NCOI, waarin het gebouw van Schravenlant te 
zien is, staat op YouTube (zoek op ‘NCOI Commercial 2009’).

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Connie Koning werkt sinds 1976 op de openbare 

scholengemeenschap Schravenlant in de Schiedam-

se wijk Nieuwland. Eerst als docent tekenen, later 

als conrector en als adjunct-directeur en met ingang 

van 1 augustus aanstaande als projectdirecteur. 

De school telt in het komend schooljaar ongeveer 

660 leerlingen. Schravenlant zit in een karakteris-

tiek pand uit de jaren 60. Het is verschillende keren 

door reclamebureaus gecast. Wie op televisie de re-

clame van de NCOI Opleidingsgroep ziet, kan het 

gebouw heel goed herkennen. Maar omdat het niet 

meer voldoet aan de eisen van modern onderwijs, 

wordt het gebouw gesloopt en komt er nieuwbouw 

voor in de plaats. Koning wil graag didactische 

innovaties, voelt zich betrokken bij ouders en leer-

lingen en stelt met haar school onderwijskwaliteit 

centraal.
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“Volgend jaar krijgt groep � ze ook”, zegt Plagman. “Dit 
middel is zó effectief. De kinderen oefenen veel meer en 
krijgen daarbij direct individuele feedback. Heel 
goed voor bijvoorbeeld hun woordenschat. Ze 
doen het ook graag, want ze vinden het net-
book leuk om mee te werken. En de leerkrach-
ten? Die moesten eerst even wennen, maar zien 
nu de mogelijkheden en zijn heel positief.” 
Plagman benadrukt dat de netbooks zeker geen 
leerkracht vervangen. “De lessen bestaan nog 
steeds uit instructie door de leerkracht, maar 
kinderen kunnen wel zelfstandig oefeningen 
maken op hun netbook. In principe doen ze dat 
vier keer per dag een kwartiertje, maar in de praktijk staan 
de netbooks vaker aan. Zodra een kind klaar is met een 
taak, pakt hij zijn laptopje en gaat hij aan de slag met een 
taal- of rekenprogramma. Zo wordt heel veel extra geoefend 
en dat werpt vruchten af.”

De Snippeling is een school in de Rivierenwijk van Deventer, 
waar veel allochtonen wonen. De meeste leerlingen (65%) 
zijn Turks, 20 % is Nederlands en 15% heeft een andere 
nationaliteit, bijvoorbeeld Pools. Veel leerlingen hebben 
een taalachterstand omdat hun ouders moeite hebben met 
Nederlands. “Bij deze kinderen thuis, ook 
bij de Nederlandse kinderen, wordt sowieso 
weinig gepraat”, vertelt Plagman. “Daardoor 
hebben ze een beperkte woordenschat, en dat 
belemmert hen weer bij het lezen. Als je 20 
procent van een tekst niet snapt, dan wordt 
het lastig leren. De ontwikkeling van woorden-
schat heeft bij ons dan ook hoge prioriteit.”

Thuis laten zien
De netbooks zijn vooral zo succesvol door de 
eraan gekoppelde elektronische leeromge-
ving (elo). Dat is de software waarin de leerlingen de juiste 
opdrachten, oefeningen en programma’s vinden. De elo 
is nog in ontwikkeling. De leerkrachten ontwerpen er zelf 
opdrachten voor, maar ook is er steeds meer aanbod van 
webbased programma’s. 
“De educatieve uitgeverij is gelukkig aardig in beweging”, 
constateert Martin Touwen, ict-coördinator op de Snippeling. 
“De tijd van een cd’tje bij een lesboek is wel voorbij; wat we 
nodig hebben, zijn webbased applicaties. Daarmee kunnen 
de leerlingen niet alleen op school, maar ook thuis werken. 
Niet dat ze de netbooks mee naar huis mogen nemen: die 

blijven altijd hier. Maar vrijwel alle gezinnen hebben een 
computer met internetverbinding thuis. De kinderen hebben 

hier nog niet veel huiswerk, maar het heeft al 
een grote meerwaarde als een kind thuis aan de 
ouders kan laten zien waar hij mee bezig is. Dan 
wordt er meteen ook meer gepraat thuis. En de 
leerkracht kan steeds zien hoe ver elk kind is en 
wat er thuis nog wordt gedaan.”
Goede voorbeelden van webbased toepassin-
gen zijn rekentuin.nl en Nieuwsbegrip XL voor 
begrijpend lezen. Met veel woordenschatop-
drachten, allerlei tekstsoorten en schrijfoefe-
ningen. “Bij elke oefening krijgen de leerlingen 

meteen feedback, bijvoorbeeld in de vorm van een pop-up-
schermpje. Het oefenen wordt daardoor intenser, de kennis 
beklijft meer”, zegt Touwen. “Bovendien past deze manier 
van werken bij hun wereld. Want hoe jong kinderen ook 
zijn, tegenwoordig zitten ze thuis al snel achter de computer, 
die heeft een enorme aantrekkingskracht. Waarom zou je 
dat op school niet gebruiken?”

I-coach
Martin Touwen is degene die de leerkrachten het afgelopen 
jaar heeft begeleid bij de invoering van de netbooks. Ook 

dat gebeurde individueel. “Ik ben echt een 
i-coach”, lacht hij. “Die intensieve 1-op-1-bege-
leiding van leerkrachten kost tijd, maar is echt 
nodig. Eigenlijk gaat daar het meeste geld in 
zitten”.
De Snippeling heeft het hele project kunnen 
realiseren dankzij een forse investering van 
150.000 euro door het bestuur, de Stichting 
Openbaar Onderwijs Deventer, en een even 
grote subsidie van de gemeente Deventer en 
de provincie Overijssel samen. Drie ton in totaal 
dus, waarvan minder dan één ton is gebruikt 

voor de aanschaf van de hardware en de software. De rest 
ging zitten in de coaching en begeleiding van de leerkrach-
ten, die daarvoor vrijgeroosterd worden. 

Inmiddels zijn veel leerkrachten  al zo ver en zo enthousiast, 
dat ze gaan nadenken over aanpassing van de methodes 
waarmee gewerkt wordt. “ICT kun je ook inzetten om een 
methode meer toe te snijden op de groep, bijvoorbeeld met 
meer uitleg over de teksten. Want wil je echt profiteren van 
de elo, dan moet je van de gebaande paden af. Dan moet je 
zelf aanpassingen maken”, vertelt Plagman. 

Vanaf groep 4 elk kind een eigen mini-laptop
Obs De Snippeling: ‘Meer effectieve leertijd’

Een eigen netbook voor alle leerlingen van groep 4 tot en met groep 8. Dat is in obs De 

Snippeling in Deventer al realiteit. Het is een van de eerste scholen in Nederland die op deze 

schaal zulke mini-laptops heeft aangeschaft, gekoppeld aan een elektronische leeromgeving. De 

kinderen werken er elke dag mee. Volgens directeur Ton Plagman biedt dit legio nieuwe moge-

lijkheden, met name voor de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen. 

‘Ze krijgen 
meteen 
individuele 
feedback’

over onderwijs20

‘Meeste geld 
zit in 
coaching 
van 
leerkrachten’
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In de groepen 4 en 5 wordt inmiddels al gewerkt met elek-
tronische toetsen. Touwen: “Dat heeft heel veel voordelen. 
Want zodra het laatste kind klaar is met de toets, kan de juf 
het gaan bespreken. Nakijken hoeft ze immers niet meer te 
doen, dat doet de computer direct. Ze ziet ook meteen op 
haar eigen scherm welke vragen goed en slecht zijn gemaakt 
en door welke kinderen. Ze kan er meteen op inhaken, als 
de vragen nog vers in het geheugen zitten. Daarmee wordt 
het rendement van het onderwijs veel hoger. Er is echt meer 
effectieve leertijd”. 

Meer mogelijkheden
Al doende ontdekken de leerkrachten steeds meer mogelijk-
heden. “Bijvoorbeeld in groep 8 het Weekjournaal kijken. 
Dat gebeurde altijd al, maar nu elk kind op zijn eigen scherm 
kijkt is er veel meer rust en concentratie in de klas tijdens het 
programma. Ze leiden elkaar minder af dan wanneer er één 
groot scherm is”, vertelt Touwen.
De school zou het project nog graag willen uitbreiden met 
een cursus voor ouders uit de wijk. “Samen met het plaatse-

tekst: Lucy Beker • foto: Ewout Staartjes

Vanaf groep 4 elk kind een eigen mini-laptop
lijke ROC wilden we daar iets voor ontwikkelen, vanuit het 
budget voor laaggeletterdheid. Er is nu een klein groepje 
ouders dat elke week naar de school komt voor deze lessen, 
waarbij we de netbooks ook inzetten. Maar vooralsnog loopt 
dit onvoldoende, dat is jammer”, zegt Plagman. Toch merkt 
hij dat de ouders van zijn leerlingen blij zijn met het net-
book-project. “We stralen hiermee uit dat we echt iets voor 
hun kinderen doen. Dat komt wel over.”
Andere scholen volgen de ervaringen van De Snippeling met 
belangstelling. “We krijgen veel bezoek”, zegt Plagman, die 
ook vandaag weer een delegatie rondleidt. “Niet elke school 
zal drie ton subsidie krijgen, maar dat is ook niet altijd nodig. 
Sommige scholen kunnen ouders een eenmalige bijdrage 
voor zo’n netbook vragen, en wij hebben al veel applicaties 
ontwikkeld waar andere scholen van kunnen en mogen 
profiteren. We gebruiken tenslotte openbare gelden, dus de 
opbrengsten zijn ook openbaar. Begeleiding van leerkrachten 
blijft wel nodig. Dat betekent keuzes maken. Dat kan, want 
we zien nu bijvoorbeeld al dat methodes langer meegaan 
omdat we aanpassingen maken via de elo”. 
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Ton Plagman toont een netbook: ‘Dit sluit aan bij hun wereld’



Een voorbeeld is Loc@ (spreek uit: Loket) Zwijndrechtse 
Waard, een school voor vmbo- en mbo in Zwijndrecht, 
waarin onder meer het openbare Walburg College parti-
cipeert. Bij de opening van het nieuwe gebouw in 2008 is 
een lichtkunstwerk gerealiseerd met behulp van de toen-
malige subsidieregeling. Het kunstwerk bestaat uit negen 

bollen, voorzien van computergestuurde, gekleurde ledver-
lichting, die aan het plafond in het atrium hangen. Het ont-
werp is gemaakt door de kunstenaar Rob Birza, die bij de 
uitvoering samenwerkte met de leerlingen van vmbo-2. Zij 
ontwierpen allemaal een bol en drie ontwerpen zijn uitge-
voerd. Ook aan de techniek hebben leerlingen meegewerkt.
“Het ziet er prachtig uit, vooral ’s avonds”, zegt Victor 
van Zeeland, toenmalig vestigingsdirecteur van Loc@ 
Zwijndrechtsewaard. “Overdag vallen de witte bollen nog 
niet zo op, maar zodra het licht aangaat komen ze tot 
leven. Het geeft de hal een geweldige uitstraling.  Maar 
het allermooiste vond ik dat de leerlingen er zo bij betrok-
ken werden: zowel de creatieve als de technische leerlingen 
konden er wat mee. Het is heel goed voor een school om 
zoiets te doen”.

Werk uit handen
Kunstadviesbureau Kunst en Bedrijf trad de afgelopen jaren 
steeds op als bemiddelaar tussen scholen en kunstenaars. 
Ook bij de nieuwe subsidieregeling wordt Kunst en Bedrijf 
betrokken. “Wij leggen de contacten met de kunstenaars, 
doen een voorselectie, en begeleiden verder het gehele tra-
ject”, zegt Francisca Benthem van Kunst en Bedrijf. “Voor 
de scholen is dat prettig, want wij nemen ze veel werk uit 
handen. Als het kan proberen we inderdaad leerlingen te 
betrekken bij het kunstproject. Dan gaat het ook voor hen 
leven en zijn ze trots op het uiteindelijke resultaat.”
Scholen kunnen in principe op ieder moment kiezen voor 
een kunstwerk, maar in de praktijk ziet Benthem dat 
nieuwbouwprojecten en verbouwingen vaak de aanleiding 
zijn om iets met kunst te doen. “Het gaat dan ook niet om 
de aankoop van een schilderij”, zegt Benthem. “De subsi-
dieregeling is bedoeld voor projecten waarbij kunst wordt 
geïntegreerd in het gebouw. Zo kan een nieuw gebouw 
identiteit en sfeer krijgen.”

Geïntegreerde kunst
In het geval van nieuwbouw of verbouw is een kunstproject 
vaak eenvoudig in te passen. Ook financieel. “Stel dat er een 
nieuwe balie moet komen, dan is daar al geld voor, dat bij 
het kunstbudget gevoegd kan worden om van die balie met-
een een geïntegreerd kunstwerk te maken”, tipt Benthem. 

Dankzij een nieuwe subsidieregeling kunnen scholen sinds kort weer een bijdrage krijgen voor 

een kunstwerk in of bij het gebouw. De regeling Kunstenaars en School draagt maximaal 60 pro-

cent in de kosten bij. Dat biedt scholen de kans om zich op een betaalbare manier met kunst te 

profileren. Want kunst doet iets voor de uitstraling van een gebouw. Dat is goed te zien aan 

de projecten die via een vergelijkbare regeling tussen 1997 en 2008 op zo’n 120 scholen zijn 

uitgevoerd.

Kunst helpt scholen zich 
te profileren
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Nieuwe subsidieregeling biedt mogelijkheden

Lichtkunstwerk
Het lichtkunstwerk in het atrium van Loc@ Zwijndrechtse 
waard. De gekleurde bollen, waar de leerlingen aan heb-
ben meegewerkt, zijn voorzien van energiearme ledver-
lichting. Vooral ’s avonds als de verlichting aan is, geven 
ze de hal een bijzondere uitstraling.
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“Er zijn ook al scholen met kunstzinnige vloeren of 
wanden.  Maar er kan ook gekozen worden voor een 
object buiten de school, dat al dan niet te gebruiken is 
als speel- of zitelement.”
Een school die gebruik wil maken van de regeling, 
neemt contact op met Kunst en Bedrijf. Het advies-
bureau maakt een analyse van de locatie, verzorgt in 
overleg met de school de formulering van de kunst-
opdracht en zoekt er een aantal kunstenaars bij. De 
school maakt de uiteindelijke keuze voor een kunste-
naar. Kunst en Bedrijf begeleidt het gehele proces tot 
en met de oplevering van het kunstwerk. De kosten 
van het adviesbureau maken onderdeel uit van de 
totale begroting en vallen dus onder de 60-40 procent 
regeling.
“De 40 procent die scholen zelf moeten bijdragen, 
halen ze vaak uit sponsorgelden of uit het bouw-
budget”, zegt Benthem. De subsidieregeling omvat 
500.000 euro per jaar. Gemiddeld gaat het om kunst-
projecten van rond de 100.000 euro, zodat heel wat 
scholen van de regeling kunnen profiteren. De school 
moet zelf het initiatief nemen en kan met hulp en 
advies van Kunst en Bedrijf een aanvraag indienen.
Informatie: www.kunstenbedrijf.nl.

tekst: Lucy Beker • foto’s: Kunst en Bedrijf

Iteke Weeda over yin en yang voor managers

Duikboot
Deze duikboot bij basisschool Het SpeelKwartier in Veenendaal is ontworpen door kunstenaars Rein Jelle Terpstra en Hester 
Oerlemans. Kinderen kunnen erin en dan door de raampjes en de periscoop naar buiten kijken. In de praktijk blijkt echter 
minder handig dat de kunst in het water ligt en uit zicht van de school. “Ik had ‘m liever op het schoolplein gehad als speel-
toestel”, zegt directeur Jim van Geest. “Dan zouden de kinderen er meer plezier van hebben”

Kunstzinnige kapstokjes
Obs De Toermalijn in Tegelen heeft een lint van kunstzinnige kap-
stokjes door de hele school. In 2002 ontworpen door kunstenaar 
Guido Geelen. “We zijn er nog steeds blij mee, ze fleuren de hele 
school op”, zegt directeur Joyce Neelen. “Indertijd hebben alle 
leerlingen tekeningen gemaakt die de kunstenaar heeft omgezet in 
deze kapstokken.”



we in de buurt te maken met loverboys, jeugdbendes, drugs-
criminaliteit en andere bedreigingen.” Joke van Immerzeel 
valt in: “Bedreigingen waar ook de ouders zich zorgen om 
maken, maar ze zijn niet bij machte dat aan te pakken. De 
ouders en de school samen kunnen wel een verschil maken.”

Deuropening
“Het begint allemaal met contact leggen”, zegt Van Dijk. 
“Heel simpel, elke ochtend staat Joke of ik in de deurope-
ning om de ouders en de kinderen welkom te heten. Een 
praatje, een aai over de bol van een kleiner broertje of zusje. 

Op de vraag waarom ouderbetrokkenheid op de Vier 
Leeuwenschool zo’n belangrijk item is, heeft  Henk van Dijk 
een duidelijk antwoord: “We willen dat de kinderen een 
goede basis hebben als ze naar het voortgezet onderwijs 
gaan en voordat ze de gevaarlijke leeftijd van 15, 16 jaar 
bereiken.” Van Dijk zet de feiten op een rijtje: “Wij zitten 
in een wijk van Rotterdam waar 95 procent van de kinderen 
allochtoon is. Velen hebben Marokkaanse of Turkse ouders. 
Daaronder zijn ouders die prima Nederlands spreken, maar 
we hebben ook ouders die niet alleen geen Nederlands spre-
ken, maar die ook nog analfabeet zijn. Daarnaast hebben 

over onderwijs

Ouders en school kunnen samen een verschil maken
Schoolleiders over belang van ouderbetrokkenheid

Eerst zaaien dan oogsten. Dat is wat Henk van Dijk, directeur van de openbare Vier Leeuwen-

school in de Rotterdamse wijk Crooswijk, voor ogen had toen hij de ouderbetrokkenheid op 

school wilde vergroten. De afgelopen anderhalf jaar hebben Van Dijk en adjunct-directeur Joke 

van Immerzeel dan ook diverse initiatieven ontplooid om de ouders bij de school te betrekken. 

Waarom vindt de schoolleiding die ouderparticipatie zo belangrijk en hoe reageren de ouders?
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Met betrokken ouders kan er meer op school.
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voor de ouders verzorgd. Hoe kunnen ze wat minder vet of 
suiker gebruiken en wat meer variatie aanbrengen.” Van Dijk 
vult aan: “We hebben de diëtiste bovendien gevraagd op 
school spreekuur te houden. We merkten dat de afspraken 
nog weleens vergeten werden en hier hebben we daar meer 
controle op.” 

Volgens Van Immerzeel is 
het van groot belang dat 
de ouders bij hun school 
worden betrokken. “Het is 
echt in het belang van de 
kinderen. En dat wordt door 
de ouders ook gewaardeerd. 
De groep ouders die mee-
doet aan activiteiten die 

door de school worden georganiseerd, wordt steeds groter. 
Ook de strenge moslimvaders hebben geen bezwaar tegen 
deelname van hun vrouw aan de activiteiten vanuit en op 
school.”

“De wederkerigheid groeit”, constateert Van Dijk tevreden. 
“Als wij activiteiten organiseren voor de kinderen, hebben 
we binnen een mum van tijd een groepje ouders klaarstaan 
om te helpen. Ook hebben we ouders die als overblijfou-
der werken en daarvoor ook de cursus hebben gevolgd. De 
ouders merken dat we in het belang van hun kinderen wer-
ken en ook het grootste gedeelte van de allochtone ouders 
wil graag het beste voor zijn of haar kind.”

Zo leren zij ons kennen en wij hen. Ik kan duizend keer zeg-
gen of schrijven dat ons kantoor openstaat voor ouders met 
vragen of problemen, maar ze komen pas als ze zien wie wij 
zijn.”

“Daarnaast halen we de 
ouders de school in door 
elke donderdag een kof-
fieochtend te organise-
ren, bijgewoond door de 
ouderconsulente. Ik ga 
daar ook vaak bijzitten. 
Het lijkt mij voor elke 
school belangrijk om de 
ouders van zijn leerlingen 

te kennen, maar voor ons is het dat zeker. We organiseren 
één keer per maand een ochtend waarop in de ouderkamer 
een onderwerp wordt besproken. Dat kan van de ouders 
afkomstig zijn of van ons. Zo hebben we het bijvoorbeeld 
over bedplassen gehad, over pubergedrag en seksuele voor-
lichting. Ook bij die ochtenden is een van ons erbij. Zo horen 
we wat er in de gezinnen speelt.”

Taalachterstand
“De kinderen die bij ons op school beginnen, hebben gemid-
deld een taalachterstand van ongeveer twee jaar, dus taal 
is een heet hangijzer binnen onze school”, haalt Joke van 
Immerzeel aan. “Ook hierbij betrekken we de ouders. Ik 
heb dit jaar voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 
lijsten opgesteld van woorden die we vaak gebruiken. Die 
woordenlijsten hangen niet alleen in de klaslokalen, maar 
ook de brede-schoolmedewerkers, de overblijfouders en de 
vakleerkrachten hebben die lijsten en gebruiken de woorden 
zoveel mogelijk. Daarnaast krijgen de ouders de lijsten met 
een uitleg mee naar huis. Op die manier worden de woor-
den steeds onder de aandacht van de kinderen gebracht en 
zo leren niet alleen zij de betekenis, de juiste spelling en 
het juiste lidwoord, maar ook de ouders.”
“Vanuit onze schoolsportvereniging De Vier Leeuwen, die is 
aangesloten bij vijf reguliere sportclubs, doen we veel voor 
de kinderen. Maar ook de ouders moeten een bijdrage leve-
ren.” Henk van Dijk geeft als voorbeeld: “De kinderen die 
willen voetballen, kunnen twee keer per week na schooltijd 
vanuit onze sportvereniging voetbaltraining krijgen. Maar 
dan zijn ze ook automatisch lid van de reguliere voetbalclub 
hier in de buurt en dan spelen ze ook mee in de regionale 
competitie in het weekeinde. En het is dan weer de verant-
woordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat de 
kinderen daar op tijd zijn, om af en toe de kinderen te ver-
voeren of iets anders voor de club te doen.”

Gezond
“In het kader van de ‘Gezonde School’ is de inzet van de 
ouders helemaal onmisbaar”, vervolgt de adjunct-directeur. 
“Zo geven we niet alleen kooklessen aan de kinderen als 
brede-schoolactiviteit, maar we hebben ook kookworkshops 

Vereniging Openbaar 
Onderwijs helpt
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), waar 
VOS/ABB mee samenwerkt, heeft een uitgebreid 
scholingsaanbod voor ouderraden, medezeggen-
schapsraden en schoolteams. De VOO helpt bij het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven door middel van 
adviesgesprekken, teambijeenkomsten of begelei-
ding voor een bepaalde periode.
Met een training van de VOO wordt duidelijk wat 
elkaars taken en bevoegdheden zijn. Dat is positief 
voor samenwerking binnen de onderwijsorganisatie. 
Ook kan worden gekozen voor een training om de 
communicatie tussen de school en ouders te optima-
liseren. Met het aanbod richt de VOO zich zowel op 
het primair als het voortgezet onderwijs. Meer infor-
matie staat op www.voo.nl/scholing. 

Voor de verschillende mogelijkheden kunt u ook 
contact opnemen met de Vereniging Openbaar 
Onderwijs via www.voo.nl of telefonisch via 
0�6 - 5�� 15 00.

‘We halen 
ouders binnen 
met koffie-
ochtenden’

‘Het is in het 
belang van 
de kinderen’

tekst: Patrizia Antuzzi • foto: José Krijnen



Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW kon 
helaas niet persoonlijk bij de conferentie aanwezig zijn vanwege 
haar drukke werkzaamheden voor de verkiezingscampagne van 
het CDA. Zij sprak de deelnemers aan de slotconferentie toe via 
een videoboodschap. Ook Van Bijsterveldt benadrukte het belang 
van een goede samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en 
overheid. Net als De Haan sprak ze haar waardering uit voor het 
goede werk van Smits-van Sonsbeek.

Liverpool
De conferentie had een internationaal tintje door een inspi-
rerende presentatie van directeur Tim Sibthorp van ontwik-
kelingsbureau Maestro in Liverpool. Hij liet zien hoe bedrijven, 
overheid en scholen in deze Engelse stad de handen ineen heb-
ben geslagen en welke positieve resultaten daarbij zijn geboekt. 
Bestuursvoorzitter Max Hoefeijzers van ROC Da Vinci College ver-
telde over zijn ervaringen met Leerpark Dordrecht, waar wonen, 
werken, leren en ontspannen bij elkaar komen.
Tijdens de slotconferentie hebben diverse bedrijven en over-
heidsinstellingen in de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-
Rijnmond afspraken gemaakt over het aanbieden van onder 
meer stageplaatsen voor leerlingen en docenten. Zo maakte de 
Rotterdamse Mobiliteits Centrale afspraken over mogelijke stages 
voor een vervoersproject op de Kaapverdische Eilanden. Andere 
bedrijven die met een aanbod kwamen, waren onder meer de 
HEMA in Zwijndrecht en scheepsbouwer IHC Caland.

Het project Verbindend Leren heeft in vier jaar tijd geresul-
teerd in meer dan 700 concrete afspraken tussen scholen, 
bedrijven en overheidsinstellingen. De slotconferentie in de 
vorm van een ‘diner pensant’ was in LOC@ Zwijndrechtse 
Waard, een centrum voor beroepsonderwijs waarin het open-
bare Walburg College, het christelijke Develstein College en 
ROC Da Vinci College met elkaar samenwerken. Het diner 
werd geserveerd door vmbo-leerlingen. “Het was echt fan-
tastisch om te zien hoe de leerlingen dit enthousiast en met 
veel zorg deden”, aldus Smits-van Sonsbeek. De avond werd 
gepresenteerd door cabaretier Dolf Jansen.

Openstaan voor ideeën
Gastheer was de bij VOS/ABB aangesloten Onderwijsgroep 
Zuid-Hollandse Waarden (OZHW), het bestuur van het 
Walburg College. Algemeen directeur Louis de Haan bena-
drukte het belang van een goede samenwerking tussen onder-
wijs, ondernemers en overheid. Het is volgens hem noodzake-
lijk dat scholen openstaan voor ideeën van bedrijven en andere 
instanties waar leerlingen later kunnen gaan werken. 

Afspraken tussen onderwijs, 
ondernemers en overheid

Slotconferentie Verbindend Leren in Zwijndrecht

Senior beleidsmedewerker Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB leidt sinds 2006 het project 

Verbindend Leren. Op maandag 31 mei was in Lokaal Onderwijs Centrum LOC@ in Zwijndrecht de 

elfde en tevens afsluitende conferentie van dit project, dat tot doel had onderwijs, ondernemers en 

overheid tot elkaar te brengen. “Verbindend Leren heeft verrassend veel concrete afspraken opge-

leverd tussen het vmbo-onderwijs en de beroepspraktijk”, aldus Smits-van Sonsbeek.

over onderwijs

Fotostages voor vo-leerlingen
VOS/ABB levert een bescheiden bijdrage aan 
Verbindend Leren door maatschappelijke-stageplaat-
sen op het gebied van fotografie aan te bieden. 
VOS/ABB heeft altijd behoefte aan fotomateriaal dat 
het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
op een positieve manier in beeld brengt. De foto’s 
kunnen worden gebruikt voor de website 
www.vosabb.nl en voor het nieuwe magazine 
SCHOOL!, dat VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs vanaf september gezamenlijk uitgeven.

Scholen die interesse hebben in de maatschappelijke-
fotostages kunnen contact opnemen met Martin van 
den Bogaerdt, redacteur-journalist en fotograaf van 
VOS/ABB: 06-1�190�11, 
mvandenbogaerdt@vosabb.nl. Voorwaarde is dat de 
leerling al basiskennis van digitale fotografie heeft 
en zelf of via de school over een digitale spiegelre-
flexcamera beschikt. Het aanbod geldt voor leerlin-
gen van vmbo tot en met gymnasium.

In een geanimeerde sfeer kwam het bedrijfsleven 
tot veel aanbiedingen voor de scholen.
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Foutje in inschrijving op aanbesteding: wat nu? 

foto: Peter Arno Broer

de continuïteitsgarantie die onderwijsinstellingen met zich 
meebrengen. Deze inschrijfster heeft haar korting verrekend 
met de aanneemsom voor glasbewassing en geeft daarbij 
aan dat ze deze diensten derhalve in de calculatie ‘om niet’ 
uitvoert en dat hiervoor geen facturatie zal plaatsvinden. Zij 
heeft op deze manier gehandeld omdat de beoordelings-
systematiek geen ruimte biedt om de korting transparant 
te verwerken op een dusdanige manier dat de korting mee-
weegt in de gunningscriteria.
Als de opdracht wordt gegund aan een andere partij, spant 
Y een kort geding aan. Zij voert aan dat haar inschrijving een 
onjuistheid bevat, die te wijten is aan de aanbesteder zelf. 
Door de foutieve koppeling was haar korting niet zichtbaar. 
Ze vordert dat de aanbesteder de onjuiste koppeling moet 
herstellen en vervolgens haar inschrijving moet herbeoorde-
len en deze herbeoordeling moet opnemen in de rangschik-
king. Dan dient de opdracht wellicht naar Y te gaan. De 
aanbesteder verweert zich door te stellen dat Y zelf verant-
woordelijk is voor de fout in haar inschrijving.

De uitspraak
Vaststaat dat er een verkeerd bedrag in een cel van een tab-
blad is komen te staan vanwege een door de aanbesteder 
gemaakte foutieve koppeling. De voorzieningenrechter is 
van oordeel dat herstel van de onjuistheid in de inschrijving 
van Y niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De rechter 
vindt dat het boven redelijke twijfel is verheven is dat de 
onjuistheid is veroorzaakt door de foutieve koppeling en dat 
duidelijk is dat Y hier een 0 of een streepje had willen invul-
len. Alleen wanneer andere inschrijvers de foutieve koppe-
ling ook niet zouden hebben opgemerkt en alleen Y de kans 
zou krijgen om de onjuistheid te herstellen, zou dit strijd met 
het gelijkheidsbeginsel opleveren. Maar de overige inschrij-
vers hebben de foutieve koppeling wel opgemerkt. Y wordt 
derhalve juist door de mogelijkheid van herstel met hen in 
een gelijke uitgangspositie gebracht.

Joline Auw Yang
Juridisch adviseur bij VOS/ABB 
Onderwijsjuristen en –advocaten

1 Vonnis in kort geding van de Rechtbank Rotterdam van �0-�-2010,  
 LJN: BL9485, �47642/KG ZA 10-68

2 Handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingsrecht,  
 E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend, J.F. van Nouhuys, 4e druk,  
 Den Haag, 2009

Het gelijkheidsbeginsel moet in het oog worden gehouden als 
de inschrijvers op een openbare aanbesteding de gelegenheid 
krijgen hun aanbieding nader toe te lichten of zelfs in infor-
matieve zin aan te vullen. Vaak is een verduidelijking nodig 
omdat de aanbesteder anders niet tot een definitieve beoor-
deling van de ingediende offertes kan komen. Een nadere 
toelichting mag overigens nooit een inhoudelijke wijziging 
van de inschrijving inhouden, omdat daarmee de mededinging 
vervalst zou kunnen worden.2 Uit jurisprudentie blijkt dat het 
gaat om kennelijke verschrijvingen en omissies, waarbij objec-
tief kan worden vastgesteld wat door de schrijver was bedoeld 
en waarbij het ontstaan daarvan te wijten is aan omstandighe-
den die in de risicosfeer liggen van de aanbestedende dienst. 

De casus
In een aanbestedingsprocedure voor een opdracht tot schoon-
maak en glasbewassing van een schoolgebouw moeten de 
inschrijvers gebruik maken van invulformulieren, waaronder 
een prijzenformulier. Dit is opgemaakt in een Excel-bestand 
met meerdere tabbladen, die weer koppelingen naar andere 
tabbladen bevatten. Een van de tabbladen vermeldt bovenin: 
“NB! Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor eventuele kop-
pelingen”. 
In de Nota van Inlichtingen wordt vermeld dat er een twee-
tal foutieve koppelingen in het prijzenformulier zijn gecon-
stateerd en dat de inschrijvers voor de inschrijving derhalve 
gebruik moeten maken van een aangepaste versie van het 
prijzenformulier. 
Eén van de inschrijvers (Y) biedt in een begeleidende brief bij 
haar inschrijving een vaste korting van 70.000 euro, als inves-
tering om het contract te verwerven, omdat zij haar marktaan-
deel in de onderwijssector wil vergroten, maar ook vanwege 

Wat als er een foutje is geslopen in een ingediende offerte bij een aanbestedings-

procedure? Mag dat worden hersteld? De rechtbank Rotterdam heeft hier recent uit-

spraak over gedaan.1 Daarbij keek de rechter naar het beginsel van gelijke behande-

ling van inschrijvers in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten(Bao). 

Conclusie: in bepaalde situaties mag een inschrijver een foutje verbeteren.
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Positieve ervaringen
Ook Thei Timmermans, voorzitter van het College van 
Bestuur van Stichting Swalm en Roer, met 26 scholen voor 
primair onderwijs in Midden-Limburg, ziet uit naar de evalu-
atie. De proef bij de scholen van deze stichting is goed verlo-
pen, vertelt Timmermans. Swalm en Roer heeft zelf de pilot 
opgezocht omdat de stichting veel samenwerkt met scholen 
uit het voortgezet onderwijs. Daarom wilde men graag zien 
of een verlate Cito-toets voor beide schooltypes goed uit-
pakt.
Marcel Janssen is voor Stichting Swalm en Roer directeur van 
de basisscholen Laurentius en De Schakel in de wijk Maasniel 

in Roermond. Hij is ook projectleider voor de 
pilot verlate Cito. Hij heeft er overwegend 
positieve ervaringen mee. 
“Door de latere afname is er meer tijd voor 
de basisvaardigheden, taal en rekenen.” Wat 
vinden de leerlingen daarvan? “Voor de leer-
lingen is dat gewoon zo, daar krijgen we wei-
nig respons van.”
Janssen geeft aan dat er bij de pilot tussen-
tijds gemeten moet worden of er een kennis-
hiaat optreedt. Daarom zijn er extra toetsen 
aan het einde van groep 8 en aan het begin 

van de brugklas. 

Tijdwinst
Het idee van de verlate Cito-toets is afkomstig van de PO-
Raad. Eind 2008 is een veldmeting gehouden naar wat kin-
deren moeten kunnen op het gebied van taal en rekenen. 
Volgens Harm van Gerven, woordvoerder van de PO-Raad, is 
gebleken dat in groep 8 tijdwinst is te halen. 
“In februari is de eindtoets, daarna is de druk van de ketel. 
De klassen gaan zich met andere dingen bezighouden, ze 
besteden soms een half jaar weinig tijd aan basisvaardighe-
den terwijl die in september weer nodig zijn als de kinderen 
naar het voortgezet onderwijs gaan. In zo’n lange periode 
gaan die vaardigheden achteruit.” 
De PO-Raad wilde daarom kijken daarom of er niet een 
ander, beter moment is voor de eindtoets. De pilot hiervoor 
is in de loop van 2009 begonnen en loopt bij 55 scholen in 
vier regio´s: omgeving Wijchen, Assen, Roermond en Elburg. 
De leerlingen hebben dit jaar niet in februari maar in april 
hun Cito-toets gedaan.
De PO-Raad verwacht aan het eind van dit jaar de uitkom-
sten van de proef. Het gaat vooral om basisscholen, maar 
ook middelbare scholen doen mee om te zien hoe leerlin-
gen daar omgaan met hun basisvaardigheden in relatie tot 
het moment van de afgelegde Cito-toets. Van Gerven heeft 

Een van de regio´s waar de proef met de verlate Cito-toets 
draait, is Wijchen en omgeving. Samenwerkingsstichting Kans 
& Kleur, die zestien scholen bestuurt – vijftien basisscholen en 
één school voor speciaal basisonderwijs – is hier deelnemer. 
Het project duurt tot na de zomer. Op alle scholen in Wijchen 
is de afname van de toets op hetzelfde moment.
“Kans & Kleur doet mee”, vertelt algemeen directeur Hennie 
Biemond, “omdat wij willen weten hoe het in elkaar steekt, 
niet omdat we er al voorstander van zijn. Ik ben benieuwd 
naar de uitkomsten.”
Hoe het project tot nu toe verlopen is, kan ze dan ook niet 
aangeven: eerst moeten de resultaten zichtbaar zijn. Dat 
duurt nog tot na de zomervakantie. Op de 
scholen van Kans & Kleur is de Cito-toets niet 
in februari afgenomen, maar in april. Wat 
Biemond betreft wordt er goed gekeken 
naar logistieke problemen, zoals de aanmel-
ding van leerlingen op middelbare scholen 
na de Cito.
Biemond vraagt zich af of het klopt dat 
kinderen en leerkrachten na de Cito-toets 
minder gefocust zijn op leren, zoals vaak 
wordt gezegd. Zij stelt ´dat onze leerkrach-
ten voldoende professionaliteit hebben om 
leerlingen aan de gang te houden´. Maar: “Drie maanden 
inefficiënt bezig zijn, kost de maatschappij veel geld en mid-
delen. Mocht blijken dat dat aan de hand is, dan moeten we 
ingrijpen. Maar ik verwacht het niet.”

Meer instructietijd
Jeroen Verhoeven is leerkracht voor de groepen 7 en 8 op 
basisschool Roncalli in Balgoy, die valt onder de stichting 
Kans en Kleur. Hij vindt de argumenten voor een verlate Cito-
toets goed. “Je hebt meer instructietijd, kunt meer uitleggen. 
Aan de andere kant is het maar zeven weken verschil: begin 
april in plaats van februari. Verder kunnen we niet gaan in 
verband met de aanmelding van leerlingen op de middelbare 
school.”
De resultaten van de toets waren dit jaar iets beter dan 
anders. Toch wil Verhoeven daar niet direct conclusies uit 
trekken, want de verschillen waren klein. Bovendien had hij 
een kleine groep 8, die bestond uit slechts acht leerlingen.
Verhoeven zegt dat Roncalli er geen problemen heeft om de 
motivatie van leerlingen na de Cito-toets op peil te houden. 
Hij is eind mei nog maar net met de leerlingen begonnen 
aan de voorbereidingen voor de jaarlijkse musical.
Al met al is de leerkracht ´gematigd positief´, al wil hij eerst 
de evaluatie afwachten alvorens verdergaande uitspraken te 
doen.

over onderwijs

Verlate cito-toets: eerste indruk ´gematigd positief’
Na experiment op 55 scholen 

Er wordt in den lande driftig geëxperimenteerd met het later afnemen van de Cito-toets. Hierdoor 

zouden leerlingen beter bij de les blijven. In vier regio´s is de proef dit voorjaar gehouden. Hoe 

bevalt het deze scholen en wat vinden de deskundigen ervan?

‘Professioneel 
genoeg om 
leerlingen aan 
de gang te 
houden’
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Verlate cito-toets: eerste indruk ´gematigd positief’
“Ja, dat was provocerend bedoeld. Wij hebben niets tegen 
de Cito-toets, wel tegen de manier waarop. Als het moment 

van afname 1 juni wordt, laten we er dan 
mee ophouden. Kijk of een verlate toets tot 
betere resultaten leidt, doe het tussen okto-
ber en juni en doe het individueel zodat de 
examendruk weg is.”
Volgens Duif ontstaat de spanning doordat 
scholen snel willen inschrijven voor voortge-
zet onderwijs. Hij heeft een voorstel: “Maak 
leerlingen lid van de Junior High.” Dit is een 
virtuele school, tussen basis- en voortgezet 

onderwijs, met pasjes voor de leerlingen van groep 8. “Zodat 
de overgang po-vo niet zo groot is.”

Ten slotte de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Het is 
goed om leerlingen gemotiveerd te houden”, stelt Liesbeth 
Verheggen, lid van het dagelijks bestuur en verantwoorde-
lijk voor de sector po. “Het probleem van de aanmelding 
door het naar achteren schuiven van de Cito is veel kleiner 
dan gedacht, omdat de meeste adviezen worden bevestigd 
door de Cito-score.” Verheggen benadrukt dat de AOb veel 
waarde hecht aan het advies van de leerkracht. “De wereld 
om ons heen denkt dat de Cito allesbepalend is, wij zien het 
als een onderdeel.”

signalen opgevangen dat leerlingen een verlate Cito-toets 
prettig vinden omdat ze dan meer tijd hebben voor de voor-
bereiding.  
De PO-Raad heeft dus het voortouw geno-
men, maar hoe staat het ministerie van 
Onderwijs tegenover een latere Cito-toets? 
Woordvoerder Cas Teijssen van OCW: 
“Staatssecretaris Dijksma vond het experi-
ment van de PO-Raad interessant. Maar het 
ministerie gaat niet over het tijdstip van de 
Cito-toets, dat is aan de scholen zelf. Het 
enige dat het ministerie bepaalt, is dat naast 
het schooladvies een objectief gegeven verplicht is.”
Het ministerie wacht daarom de uitkomsten van de pilot af. 
Teijssen: “De scholen moeten er zelf uitkomen. Sommige vo-
scholen hebben weerstand tegen een latere Cito-toets omdat 
er dan problemen ontstaan met de aanmelding, daar is dan 
te weinig tijd meer voor.”

Provocerend
 Al bij de start van de pilot is er op internet stevig gede-
batteerd over de verlate Cito-toets. De AVS (Algemene 
Vereniging van Schoolleiders) lanceerde toen het voorstel 
de Cito-toets maar helemaal af te schaffen. Nu, maanden 
later, is de AVS een stuk genuanceerder. Voorzitter Ton Duif: 

Tekst: Jurgen van Dijk • foto: Klara Schreuder

‘Leerlingen 
krijgen meer 
tijd voor de 
voorbereiding’
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De Cito-toets: elk jaar een spannend moment voor basisschoolleerlingen.



rekening te nemen. Zo kan er ook voor ouders en leerlingen 
in Barneveld voldoende keuze voor voortgezet onderwijs 
ontstaan. 
De brief aan Van Bijsterveldt is vlak voor de meivakantie aan 
het ministerie van OCW verstuurd.

Meer	informatie
VOS/ABB volgt de ontwikkelingen rondom het initiatief 
voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld op de 
voet. Zodra er nieuws is, kunt u dat lezen op de website 
www.vosabb.nl en in de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven 
van VOS/ABB. Als u nog geen abonnement op de gratis 
e-mailnieuwsbrieven hebt, kunt u zich aanmelden via 
www.vosabb.nl (zie rechterkolom van de homepage).
De Barneveldse initiatiefgroep wordt inhoudelijk en publi-
citair ondersteund door VOS/ABB. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Lizzy 
Wijnen: 06 - 229 �96 88, lwijnen@vosabb.nl. 

VOS/ABB ondersteunt de Initiatiefgroep Openbaar 
Voortgezet Onderwijs (OVO) Barneveld. In deze groep zit-
ten ouders die de huidige keuzemogelijkheden in het van 
oorsprong streng-christelijke Barneveld te beperkt vinden. In 
deze Gelderse gemeente kunnen ouders en leerlingen slechts 
kiezen tussen protestants-christelijk en reformatorisch voort-
gezet onderwijs. Ouders die zich niet aangesproken voelen 
door religieus geïnspireerd onderwijs, zijn genoodzaakt 
hun kinderen naar openbaar voortgezet onderwijs in Ede, 
Amersfoort of Harderwijk te sturen. De initiatiefgroep vindt 
dit niet meer van deze tijd. Zeker in een gemeente die in de 
komende jaren wil groeien van 50.000 naar 70.000 inwoners 
mag openbaar voortgezet onderwijs niet ontbreken. De 
gemeente Barneveld vindt dit ook.

Behoeftemeting
Daarom werd in 2009 met steun van de gemeente door het 
Nijmeegse bureau ITS, dat verbonden is aan de Radboud 
Universiteit, een directe behoeftemeting uitgevoerd. Daaruit 
kwam naar voren dat bijna 16 procent van de Barneveldse 
ouders de voorkeur geeft aan openbaar voortgezet onder-
wijs. Dit signaal maakt duidelijk dat de keuzemogelijkheden 
in Barneveld nu inderdaad te beperkt zijn, maar op basis van 
reguliere wettelijke procedures blijkt het vooralsnog niet 
mogelijk om een nieuwe vo-school te realiseren. 
De Onderwijsgroep Amersfoort toonde zich in beginsel 
bereid om het Barneveldse initiatief te ondersteunen, maar 
dat bleek bij nader inzien voor deze financieel gezonde orga-

nisatie een te groot risico. Dit 
had te maken met het feit 
dat de financiële ondersteu-
ning door de Onderwijsgroep 
Amersfoort niet tijdelijk, 
maar structureel zou zijn. 
Het Amersfoortse bestuur 
blijft echter bereid om in 
een Barneveldse vo-school te 
investeren, mits de overheid 

mogelijkheden biedt tot structurele financiering. Daarvoor 
zijn uitzonderingen op de reguliere procedures noodzakelijk.

Vaste voet
Dit was voor de initiatiefgroep, VOS/ABB en het gemeen-
tebestuur van Barneveld reden om staatssecretaris Van 
Bijsterveldt schriftelijk te vragen bestaande wettelijke uitzon-
deringen toe te kennen aan de Barneveldse situatie. Hiermee 
zou het voor de rijksoverheid mogelijk worden om de struc-
turele financiering - de zogenoemde vaste voet - voor haar 

Structurele financiering door rijksoverheid

Barneveld vraagt ministerie om steun
Met structurele financiële steun van de rijksoverheid is het zeer goed mogelijk om ook in 

Barneveld openbaar voortgezet onderwijs te realiseren. Daarmee kan in deze Gelderse 

gemeente eindelijk voldoende onderwijskeuze voor ouders en leerlingen ontstaan. VOS/ABB 

heeft hiervoor samen met de gemeente Barneveld een verzoek ingediend bij demissionair 

staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW.
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De Ru Paréschool in Amsterdam-Slotervaart staat weer sterk. 

De Inspectie van het Onderwijs heeft deze openbare basis-

school na ingrijpende kwaliteitsverbeteringen onder regulier 

toezicht geplaatst. VOS/ABB gaf de school communicatie-

adviezen.

De Ru Paréschool stond jarenlang te boek als zeer zwak. Sinds 21 mei is dat offi-
cieel verleden tijd. De inspectie is tevreden over kwaliteitsverbeteringen die de 
afgelopen twee jaar zijn doorgevoerd. Het niveau van het onderwijs en de leer-
lingenzorg is aanzienlijk verbeterd. Directeur Wim Ponsen van de Ru Paré is trots: 
“Dit is de erkenning voor jarenlang hard werken met ons team. Door er met zijn 
allen de schouders onder te zetten, is dit ons gelukt.” 

De Ru Paré is een brede school met circa 250 leerlingen, verdeeld over 18 groe-
pen. Sinds vier jaar maakt de school deel uit van de verzelfstandigde Stichting 
Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden 
(STWT), die is aangesloten bij VOS/ABB. De school 
heeft een sterke multiculturele samenstelling van de 
leerlingenpopulatie. Dit was een van de oorzaken 
van de slechte inspectierapporten. Door het relatief 
hoge aantal leerlingen met taal- en rekenachterstan-
den en de specifieke problemen die dit type scholen 
kent, vielen de resultaten tegen. Dit uitte zich onder 
meer in slechte beoordelingen van de inspectie, 
teruglopende leerlingenaantallen en veel personeels-
wisselingen.

Gerichte aanpak
In 2006 heeft de toenmalige stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch zich ingezet 
om de Ru Paré als buurtschool open te houden. Met extra subsidies werd het 
mogelijk om via een gerichte aanpak een aantal veranderingen door te voeren. 
Zo werden circa 25 leerkrachten vervangen en is de school bestuurlijk onderge-
bracht bij de STWT. Met goede ondersteuning van het stichtingsbestuur is veel 
aandacht besteed aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. De leerkrachten 
kregen de mogelijkheid speciale trainings- en scholingsprogramma’s te volgen. 
Ook ging veel aandacht naar de verbetering van de communicatie met ouders en 
leerlingen. VOS/ABB gaf hierbij ondersteuning.

Volgens directeur Wim Ponsen zijn dit de factoren geweest die hebben geleid tot 
succes. “Op basis van het plan Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam zijn 
we aan de slag gegaan met een intern verbeterplan. De focus heeft daarbij ook 
heel sterk gelegen op de aandacht voor de leerkrachten. Mede dankzij de extra 
financiële middelen die we hebben gekregen, zijn we in staat geweest om een 
aantal noodzakelijke veranderingen door te voeren, die hebben geleid tot aan-
toonbare verbeteringen in het onderwijs. Maar bovenal zijn hierdoor ook de sfeer 
op de school en het werkklimaat aanzienlijk verbeterd”, aldus Ponsen.

Over Onderwijs besteedde in het decembernummer van 2007 ook aandacht aan 
het verbeterplan van de Ru Paréschool.

‘Erkenning 
voor 
jarenlang 
hard 
werken’

Inspectie tevreden over onderwijskwaliteit

Ru Paréschool in Slotervaart 
onder regulier toezicht



Flexibele Formatie?
FairFlex Onderwijs is gespecialiseerd in de bemiddeling van bevoegd onderwijzend
en ondersteunend personeel en management in PO, VO en beroepsonderwijs.
FairFlex biedt u dé oplossing voor:

- vervangingsvacatures
- reguliere vacatures
- spoedvacatures
- interim management
- payrolling (verloning van uw eigen kandidaat)

Bel voor meer informatie 0522 - 238 810
of e-mail naar info@fairflex.nl.

Lid van de ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen | FairFlex Onderwijs is VRO gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm

www.FairFlex.nl

werving & selectie
detacheren & uitzenden
interim management

payrolling

Wilt u meer informatie 
over het programma?

Kijk op www.focusconferences.nl/
onderwijs of neem contact op via
info@focusconferences.nl 
of 020 - 30 59 159. 

Dit programma vindt plaats op 
Nyenrode Business Universiteit

 Strategische agenda van het onderwijs
 Politiek, media en praktijk
 Communiceren met jongeren in de 21e eeuw
 Leidinggeven aan professionals
 Verandermanagement in het onderwijs
 Authentiek leiderschap
 Internal Branding
 Leiderschap in verandering

Tijdens 8 middagcolleges op Nyenrode gaan 
vooraanstaande hoogleraren, managers en 
adviseurs in op managementvraagstukken 
binnen het onderwijs. Laat u inspireren!

5e editie: meer dan 200 onderwijs-managers gingen u  inmiddels voor!
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