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ALTENA college 
                     
                                                            CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR ATHENEUM-HAVO-VMBO(T)

 
 
 
       Sleeuwijk, 12 februari 2007  
     
 
       Aan:  

- de leden van de commissie onderwijs 
van de Tweede Kamer en hun fracties 

- de VO-raad 
- de Besturenraad  
- VOS/ABB 
- KBVO 

     
 
Geachte dames en heren,  
 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Onderbouw VO is een motie aangenomen van de 
kamerleden Lambrechts en Hamer waarin aan de minister werd gevraagd een goed 
onderbouwde berekening aan te bieden waaruit blijkt dat het huidige niveau van bekostiging de 
scholen in het voortgezet onderwijs financieel in staat stelt:  

• het wettelijk voorgeschreven aantal lesuren ook daadwerkelijk aan te bieden; 
• voldoende bekwame en bevoegde docenten aan te stellen;  
• tegelijkertijd de noodzakelijke ruimte vrij te maken voor de scholing en 

ontwikkeling van leerkrachten; 
• contacten met ouders over het leerproces en de vorderingen van hun kind te 

onderhouden. 
 
Thans heeft de minister een notitie het licht doen zien als reactie op deze motie. De conclusie 
van de notitie is dat het huidige niveau van bekostiging inderdaad voldoende is om scholen de 
gelegenheid te bieden de vier genoemde elementen vorm te geven. In de notitie wordt een 
berekening gepresenteerd die tot deze conclusie zou leiden.  
 
Een zevental rectoren, wiens namen u onderaan deze brief aantreft, verenigd in het 
rectorenberaad Zuid-Holland-Zuid heeft de notitie van de minister bestudeerd en zich 
afgevraagd of de notitie inderdaad de goed onderbouwde berekening biedt waar de motie om 
vraagt. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dat geenszins het geval is.  
Het 2e tot en met 4e item uit de motie komen helemaal niet aan de orde in de notitie van de 
minister. Van een goed onderbouwde berekening ten aanzien van deze items is dus geen 
sprake.  
De notitie van de minister gaat feitelijk alleen over het 1e item. De berekening die de minster 
presenteert als onderbouwing voor dit item deugt volgens ons echter in het geheel niet. De 
uitgangspunten kloppen niet met de feiten en de conclusies, die in de notitie zonder 
onderbouwing acceptabel worden genoemd, zijn dat alles behalve.  
Een zichzelf respecterend parlement kan naar onze stellige overtuiging de notitie van de minster 
niet accepteren als antwoord op de motie Lambrechts, Hamer.  
 
In deze brief zullen we de hierboven geformuleerde conclusie onderbouwen door eerst in te 
gaan op de argumentatie en berekening van de minister. Vervolgens geven we een beoordeling 
van de notitie van de minister op basis van ons commentaar op de argumentatie en de 
berekening. Tot slot geven wij enkele gedachten weer over de problematiek van de 
onderwijstijd. We spreken daarbij de hoop uit dat de Tweede Kamerfracties nog eens goed 
willen nadenken of de nieuwe wettelijke norm voor de onderwijstijd wel verstandig is geweest. 
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Het verdere van deze brief is in de ik-vorm geschreven door één van de zeven rectoren, omdat 
enkele malen gerefereerd wordt aan de concrete situatie in de school van de schrijver.  
 
Commentaar op de notitie van de minister 
Het commentaar op de notitie van de minister is opgebouwd uit 7 onderdelen. Ten behoeve van 
de leesbaarheid van deze brief is in het kopje van elk onderdeel een korte samenvatting van dat 
onderdeel gegeven.  
 
1. “Het uitgangspunt van 38,5 schoolweken is realistisch en feitelijk juist” 

Op pagina 3 bovenaan wordt gesteld dat er tenminste 38,5 weken beschikbaar zijn om het 
op jaarbasis voorgeschreven aantal uren te realiseren. Dat is een realistisch en feitelijk juist 
aantal. Eindelijk, zou ik zeggen. Vele jaren zijn ons rekensommen voorgehouden waarbij 
gerekend werd met 40 lesweken. Net zo vele jaren is vanuit het onderwijs gereageerd dat 
dat een onjuist aantal is. De landelijke feestdagen moesten er immers nog vanaf. Dat is nu 
dus gedaan. Ik ga ervan uit dat het genoemde aantal weken van 38,5 verder als 
uitgangspunt is gebruikt in de berekeningen.  
 

2. “Uitsluitend rekenen met getallen op jaarbasis miskent de feitelijke situatie van scholen” 
Iets verderop op pagina 3 wordt gesteld dat het feitelijke aantal lesuren per week of de 
lengte van een lesuur in minuten niet ter zake doen, omdat uitsluitend met getallen op 
jaarbasis wordt gerekend.  
Dit is naar mijn mening een versimpeling die niet acceptabel is. Op deze manier worden alle 
problemen van de planning van een schooljaar met zaken als opstarten en afwerken van 
een schooljaar, vergaderingen en scholing op het bordje van de scholen gelegd. Dat staat 
natuurlijk wel leuk in een tijd van autonomie. Maar problemen worden niet opgelost door ze 
simpelweg van het landelijke bordje naar de bordjes van de scholen te schuiven en op 
landelijk niveau net te doen alsof elke school vanaf het eerste lesuur op dag 1 van de cursus 
t/m het laatste lesuur van de laatste dag onafgebroken lessen kan verzorgen of daarmee 
gelijk te stellen zaken die tellen als onderwijstijd.  
Ook de opmerkingen dat dat niet hoeft, omdat de school best anders mag kiezen, als men 
op jaarbasis maar aan de eis voldoet, getuigt niet van kennis van zaken van hoe het in een 
school feitelijk toegaat.  
Verderop kom ik daar op terug.  
 

3. “Middelen met de 700 uur onderwijstijd in het examenjaar is onjuist” 
Iets verderop op pagina 3 wordt gesteld dat in de notitie verder is gerekend met een  
gemiddeld aantal van 967 klokuren per leerling per jaar over de gehele schoolloopbaan.  
Allereerst begrijp ik niet hoe dat verder rekenen is gegaan, omdat ik de rekensystematiek 
niet exact ken.  
Maar het uitgangspunt dat je kunt middelen over de gehele schoolloopbaan is onjuist.  
De 700 klokuren in de examenjaren zijn grotendeels het gevolg van een korter jaar voor de 
leerlingen, omdat de eindexamens reeds in mei beginnen en er in de loop van het jaar tijd 
moet zijn voor schoolexamens. Het is dus niet het gevolg van een substantieel kleiner aantal 
lesuren in de weken voor het examen.  
Als met de 700 gemiddeld wordt, dan wordt er feitelijk vanuit gegaan dat docenten voor wie 
de lessen in de examenklassen vervallen andere lessen daarvoor in de plaats krijgen, dan 
wel dat ze in de rest van het schooljaar extra lessen moeten geven om gemiddeld goed uit 
te komen. Beide is volstrekt onrealistisch en miskent de werkzaamheden en de werkdruk die 
schoolexamens en centrale eindexamens met zich meebrengen.  
 

4. “De verrekening van de oude opslagen lijkt redelijk”  
Op pagina 4 en 5 wordt uiteengezet hoe is gerekend met de verschillende oude opslagen die 
thans zijn verwerkt in de formatieformules. De aannames die daar zijn vermeld, lijken me 
redelijk. Ik merk daarbij wel op dat het schoolbudget ondermeer was bedoeld om de 
werkdruk van docenten te verlagen en de klassengrootte te verlagen. Verderop zal blijken 
dat hiervan niets overblijft als de eis van 1040 blijft staan, integendeel! 
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5. “Het uitgangspunt van een gemiddelde hoeveelheid te verzorgen onderwijstijd van 750 à 
800 klokuren per FTE is geheel onjuist” 
Op pagina 6 staat in tabel 2 een opsomming van taken met daarbij urenaantallen van 
leraren op basis van een onderzoek.  
Op basis van deze tabel wordt gesteld dat er verder vanuit gegaan wordt dat per FTE 
gemiddeld 750 tot 800 klokuren besteed worden aan het verzorgen van onderwijstijd in de 
zin van de wet. Deze 750 à 800 is ontstaan door de optelsom van 647 uur lesgeven + 50 
uur leerlingbegeleiding + 100 uur buitenlesactiviteiten.  
Dit uitgangspunt is volstrekt onjuist! 
 
De definitie van onderwijstijd eist dat het moet gaan om onderwijs voor alle leerlingen. Bij 
leerlingbegeleiding is dat niet of slechts in een heel beperkt aantal gevallen zo. Het gaat 
altijd of vrijwel altijd om individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepen en niet van 
hele klassen. De 50 uur voor leerlingbegeleiding mogen dus niet of slechts voor een heel 
beperkt deel meetellen bij het verzorgen van onderwijstijd. 
Bij de buitenlesactiviteiten is iets merkwaardigs aan de hand. Als de 100 uur die leraren 
volgens het onderzoek aan buitenlesactiviteiten besteden, worden meegeteld bij de 
onderwijstijd, zou dat betekenen dat van alle onderwijstijd (100 / (100 + 647)) x 100% = 
13,4 % in de vorm van buitenlesactiviteiten geschiedt. Dat wil zeggen dat van de 38,5 
schoolweken 5 volledige weken + 1 dag worden ingevuld middels buitenlesactiviteiten, zoals 
werkweken, open dagen, sportdagen, feesten, reizen enz. Iedereen die ook maar iets van de 
praktijk van onderwijs afweet, zal beamen dat dit volstrekt irreëel is.  
De hoeveelheid tijd voor buitenlesactiviteiten mag dus maar voor een heel beperkt deel 
worden meegeteld bij de tijd die docenten kunnen invullen met onderwijstijd.  
Het gemiddelde aantal van 750 à 800 klokuren onderwijstijd per FTE is daarom absoluut niet 
reëel als uitgangspunt.  
 
Hierbij merk ik op dat in oudere CAO’s voor het voortgezet onderwijs sprake was van een 
maximale lessentaak per FTE per jaar van 750 klokuren. Dit oude gegeven van een 
maximale (!) lessentaak per FTE van 750 klokuren had toch op zijn minst een aanwijzing 
voor de minister moeten zijn dat een gemiddelde (!) inzet voor onderwijstijd van 750 à 800 
klokuren per FTE echt niet kan. Bij een gemiddelde moet immers ook nog rekening worden 
gehouden met de facilitering in lesvermindering voor leraren die andere taken verzorgen 
dan het verzorgen van onderwijstijd.  
Nu zal ongetwijfeld worden ingebracht dat het thans gaat om onderwijstijd en dat dat een 
ruimer begrip is dan lestijd. En dat daarom de hoeveelheid te verzorgen onderwijstijd hoger 
mag zijn dan de hoeveelheid te verzorgen lestijd. Dat is evenwel een drogredenering. De 
oude 750 klokuren was gebaseerd op een totaal van 36 complete weken met 25 lesuren van 
50 minuten. Die 36 was een realistische inschatting van de hoeveelheid lesweken die een 
school maximaal feitelijk kan inroosteren, omdat er tijd nodig is om het schooljaar op te 
starten en af te ronden en tussendoor beperkt te vergaderen of bij te scholen e.d. De zaken 
die nu naast de feitelijke lestijd worden genoemd als onderwijstijd zijn echter niet of slechts 
voor een heel beperkt deel zaken die bovenop de oude realistische lestijd voor een leraar 
van 36 weken van 25 lessen van 50 minuten komen, maar in plaats daarvan. De definitie 
van lestijd in de genoemde oudere CAO’s noemde niet voor niets ook alle activiteiten met 
leerlingen die vergelijkbaar zijn met lessen, dat wil zeggen precies de zaken die nu onder 
onderwijstijd vallen.  
 
Tot slot noem ik hierbij de concrete situatie van mijn eigen school, zoals die in de bijlage 
beschreven is. In die bijlage heb ik berekend dat de gemiddelde hoeveelheid te verzorgen 
onderwijstijd per FTE per jaar op mijn school 691 klokuren is.  
Op scholen met vbo en/of lwoo zal dit aantal nog lager liggen, omdat de leerlingen van die 
onderwijstypen gemiddeld genomen meer individuele begeleiding nodig hebben. De 
bekostiging is daar voor die scholen ook op afgestemd.  
Voor het hele onderwijs zal de gemiddelde hoeveelheid te verzorgen onderwijstijd per FTE 
per jaar mijns inziens niet boven de 680 uren komen. De komt goed overeen met de 647 
uren voor lesgeven uit tabel 2, aangevuld met een heel beperkt deel van de 50 uur voor 
leerlingbegeleiding en de 100 uur voor buitenlesactiviteiten. Exact dus zoals ik hierboven 
heb betoogd. 
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6. “De conclusie dat de noodzakelijk gemiddeld te verzorgen onderwijstijd per FTE en de 
noodzakelijke gemiddelde groepsgrootte acceptabel zijn, wordt niet onderbouwd. De praktijk 
van het onderwijs laat ook zien dat ze beide juist niet acceptabel zijn”.  
Op pagina 6 wordt onderaan bij de conclusies gesteld dat scholen die met de ratio 1:20,00 
te maken hebben het proces zo moeten organiseren dat de klassen relatief groot zijn, de 
lestaak van docenten relatief groot is of de salarissen relatief lager dan elders. Maar dat 
uitgangspunt blijft dat de scholen natuurlijk wel de wettelijke onderwijstijd verzorgen.  
 
Hier komt de aap uit de mouw! Er wordt in de notitie helemaal niet onderbouwd dat de 
wettelijke onderwijstijd feitelijk kan worden gerealiseerd bij de huidige bekostiging. Er wordt 
alleen gesteld dat dat moet en er wordt uitgerekend hoe groot de gemiddelde groepsgrootte 
dan moet zijn en hoeveel klokuren onderwijstijd dan gemiddeld per FTE verzorgd moeten 
worden.  
Van beide wordt vervolgens gesteld dat dat acceptabele uitkomsten zijn.  
Ten aanzien van de gemiddelde hoeveelheid te verzorgen onderwijstijd heb ik hierboven al 
aangetoond dat die uitkomst volstrekt niet acceptabel is en dat de redenering die wordt 
gebruikt ter onderbouwing van de redelijkheid van een gemiddelde onderwijstijd van 750 à 
800 klokuren per FTE per jaar in het geheel niet deugt.  
 
Ten aanzien van de gemiddelde groepsgrootte wordt onderaan op pagina 8 gesteld dat de 
uitkomsten acceptabel zijn. En als de school wil dat de groepsgrootte kleiner wordt, dat men 
dan maar binnen de school moet beslissen om gemiddeld meer dan 800 klokuren per FTE 
onderwijstijd te verzorgen. Immers, zo stelt de notitie, in de 850 à 900 klokuren die nog 
over zijn na aftrek van de 750 à 800 van 1659 zit nog ruimte genoeg zonder dat 
deskundigheidsbevordering, lesgebonden taken en oudercontacten ernstig in het gedrang 
komen. Deze redenering getuigt slechts van volstrekt onbegrip bij de minister van de taak 
van leraren. Het is te bizar voor woorden dat dit zonder enige onderbouwing wordt 
geponeerd. Borreltafelpraat van het niveau “die leraren zijn toch allemaal al om 3 uur 
thuis”! En dat van onze minister.  
 
Verder constateer ik dat de conclusie in de notitie dat de gemiddelde groepsgrootte zoals die 
uit de berekeningen in tabel 5 blijkt, acceptabel is, nergens onderbouwd wordt. Het wordt 
slechts geponeerd!  
Een school zonder vbo (dat wil zeggen zonder de beroepsgerichte leerwegen uit het vmbo) 
met een gemiddelde omvang dient een gemiddelde groepsgrootte van 26 te hebben volgens 
tabel 5. Blijkbaar puur op gevoel wordt gesteld dat dit acceptabel is. In de gehele notitie is 
geen onderbouwing te vinden.  
Ter illustratie heb ik de gegevens van mijn eigen school genomen om duidelijk te maken dat 
een gemiddelde groepsgrootte van 26 helemaal niet acceptabel is!  
In de korte schets van het Altena College zoals u die in de bijlage aantreft, heb ik berekend 
dat het Altena College uitkomt op een gemiddelde groepsgrootte van 24,4. En verder dat 
deze gemiddelde groepsgrootte op 24,9 uit zou komen als bij de klassensamenstelling 
consequent het minimum aantal klassen was genomen om gemiddeld op of onder de 30 
leerlingen per klas of groep te komen.   
Als ik voor het Altena College op een gemiddelde groepsgrootte van 26 uit wil komen, moet 
ik nog 2 klassen extra bezuinigen naast de al genoemde brugklas MH, alsmede enkele 
clustergroepen in de bovenbouw.  
Het gevolg zou zijn niet 6 HV1-klassen van gemiddeld 25,3, maar 5 HV1-klassen van 
gemiddeld 30,4. En verder niet 4 T3-klassen van 23,3, maar 3 T3-klassen van gemiddeld 
31. Alsmede geen 6 Havo-4 stamgroepen 25,7, maar 5 H4-stamgroepen van gemiddeld 
30,8.  
Wie dat met droge ogen acceptabel durft te noemen in het huidige onderwijs, is wel heel ver 
vervreemd geraakt van de praktijk van het onderwijs.  
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7. “De onderbouwing van 3 van 4 van de items ontbreekt; de onderbouwing van het 1e item 
deugt niet”.  
Onderaan pagina 8 en bovenaan pagina 9 wordt gesteld dat geconcludeerd kan worden dat 
het huidige niveau van bekostiging scholen inderdaad in de gelegenheid stelt: 
- de wettelijke onderwijstijd te halen 
- voldoende bekwame en bevoegde docenten aan te stellen 
- tijd vrij te maken voor de scholing en ontwikkeling van leerkrachten 
- contacten met ouders over het leerproces en de vorderingen van hun kind te onderhouden.  
 
In de hele notitie kom ik niets tegen over de laatste drie items. Van een goed onderbouwde 
berekening t.a.v. deze drie items waar de motie om vroeg, is derhalve geen sprake. Het 
wordt slechts geponeerd en nergens onderbouwd.  
Met betrekking tot het eerste item heb ik in het bovenstaande aangetoond dat ook ten 
aanzien van dit item geen sprake is van een goed onderbouwde berekening. Een van de 
hoofduitgangspunten van de berekening, de gemiddeld te verzorgen hoeveelheid 
onderwijstijd per FTE, deugt niet.  
En bovendien blijkt dan nog dat met die al veel te hoge gemiddeld te verzorgen hoeveelheid 
onderwijstijd per FTE per jaar, er een noodzakelijke gemiddelde groepsgrootte uitkomt die 
in de notitie zonder onderbouwing acceptabel wordt genoemd, maar die dat voor wie het 
onderwijs van binnen kent geenszins is.  
 
 

Beoordeling van de notitie van de minister 
Op basis van de bovenstaande argumentatie kan de beoordeling van de notitie van de minister 
geen andere zijn dan dat geen goed onderbouwde berekening wordt gegeven dat het huidige 
bekostigingsniveau de scholen financieel in staat stelt de 4 items van de motie uit te voeren.  
De berekening van de minister gaat uit van onjuiste uitgangspunten:  
- In punt 2 is aangegeven dat het uitsluitend werken met getallen op jaarbasis de feitelijke 
 situatie van scholen miskent en daarom een versimpeling is die niet correct is.  
- In punt 3 is aangetoond dat onterecht is gemiddeld met de 700 uren uit het examenjaar.  
- In punt 5 is aangetoond dat het uitgangspunt van gemiddeld 750 à 800 klokuren te 
 verzorgen onderwijstijd per FTE per jaar volstrekt ondeugdelijk is.  
Verder is in punt 6 aangetoond dat de gemiddelde groepsgrootte die gehanteerd moet worden 
om volgens de berekeningen uit de notitie te voldoen aan de wettelijke onderwijstijd zonder 
enige onderbouwing acceptabel wordt genoemd, terwijl het dat in de praktijk geenszins is.  
Tot slot is in punt 7 genoemd dat de notitie geheel zwijgt over de laatste 3 items uit de motie 
en dat ook ten aanzien van deze items de notitie dus geenszins een goede onderbouwing geeft.  
 
In onderwijstermen gezegd kan deze notitie daarom niet anders dan met een zware 
onvoldoende beoordeeld worden. Een zichzelf respecterend parlement kan de notitie daarom 
onmogelijk als een acceptabele reactie op de motie aanvaarden.  
 
 
Enkele gedachten over onderwijstijd 
Dat de notitie van de minister er geenszins in slaagt deugdelijk te onderbouwen dat de nieuwe 
wettelijke norm voor de onderwijstijd binnen acceptabele grenzen te halen is, komt voor ieder 
die de onderwijsorganisatie van binnenuit kent niet als een verrassing. Veel schoolleiders 
hebben al veel langer aangegeven dat voor het overgrote deel van de scholen de nieuwe norm 
van 1040 klokuren in alle leerjaren 1 en 2 en in havo-3 en vwo-3 , alsmede 1000 klokuren in de 
andere niet-examenjaren niet haalbaar was. Parlement en minister hebben tot nu toe helaas 
niet naar deze praktijkmensen willen luisteren.  
Ondanks het ondeugdelijke karakter van de notitie van de minister, brengt deze notitie echter 
toch iets goeds. Immers de notitie laat in feite zien dat de nieuwe norm juist niet haalbaar is 
binnen op de praktijk gestoelde acceptabele grenzen ten aanzien van te verzorgen hoeveelheid 
onderwijstijd per FTE en gemiddelde groepsgrootte.  
Het kan anders gezegd alleen als docenten massaal over de kling gejaagd worden. Het lijkt mij 
toe dat dat niet spoort met het beleid van de minister en het parlement om het ziekteverzuim in 
het onderwijs binnen de perken te houden en het beroep van docent aantrekkelijker te maken.  
 
Maar er is nog een aspect: de leerling.  
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Natuurlijk is het van belang dat een leerling voldoende onderwijs krijgt van een goed niveau.  
Daarom is het ook terecht dat landelijk goed gekeken wordt naar de feitelijk door scholen 
verzorgde onderwijstijd en naar de kwaliteit van die onderwijstijd. Scholen die op één van deze 
of op beide items onder de maat scoren, dienen aangesproken te worden en bij persisteren te 
worden aangepakt.  
De vraag is echter wat de maat voor leerlingen zou moeten zijn.  
Mensen uit de praktijk van het onderwijs geven aan dat 32 lessen van 50 minuten per week in 
de onderbouw echt de grens is. Leerlingen van 12, 13 en 14 jaar, die nog fysiek in de groei zijn, 
veelal een flink stuk moeten fietsen naar hun middelbare school en thuis nog huiswerk moeten 
maken, zitten met 32 lessen van 50 minuten echt aan de limit. Meer mag je deze kinderen niet 
aandoen en heeft in ieder geval geen positieve bijdrage aan het leerresultaat van deze 
leerlingen. In dit verband kan ook gewezen worden op het feit dat leerlingen in Nederland 
gemiddeld veel lessen hebben in vergelijking met andere landen.  
Als dan verder bedacht wordt dat het overgrote deel van de scholen in de praktijk feitelijk niet 
meer dan 36 lesweken kunnen inplannen omdat de overige 2,5 week nodig zijn voor opstarten 
en afwerken van het schooljaar en voor een enkele dag voor vergaderen, nascholing, vieringen 
en studie(mid)dagen, dan wordt duidelijk dat niet 1040 een reële norm is, maar 36 x 32 x 50 
minuten = 960 klokuren per jaar.  
Wie 1040 als norm wil handhaven voor de leerlingen en bedenkt dat deze 1040 uren in 36 
weken moeten worden gehaald, vraagt van leerlingen dat ze per week 28,9 klokuren 
onderwijstijd verstouwen, dat wil zeggen gemiddeld 34,7 lessen van 50 minuten. Leerlingen 
worden dan over de kling gejaagd.  
 
Aan de onderwijsspecialisten en hun fracties zou ik willen vragen: denkt u alstublieft nog eens 
goed na over de vraag of de nieuwe normen van 1040, respectievelijk 1000 wel verstandig zijn 
geweest. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!  
En als u een norm wilt stellen om uitwassen aan te pakken, kies dan een reële norm. Niet 1040, 
maar 960.  
Aan de VO-raad, de Besturenraad, VOS/ABB en de KBVO wil ik vragen deze brief te 
ondersteunen richting het parlement.  
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens,  
Leen Kroos, rector van De lage Waard in Papendrecht 
Mariet van Goch, locatierector van het Thuredrecht College in Dordrecht 
Harry Verschoor, rector van CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland 
Hans Neven, algemeen directeur van het DevelsteinCollege in Zwijndrecht 
Arjen Smits, algemeen directeur van CSG De Hoven in Gorinchem 
Peter de Graaff, rector van het Heerenlanden College in Leerdam 
 
 
Gijsbert van der Beek,  
Rector van het Altena College in Sleeuwijk 
( e-mail: beekg@admin-altenacollege.nl  of  gijsbertvanderbeek@freeler.nl ) 
 
 
 
Bijlage: korte schets van het Altena College 
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ALTENA college 

                     
                                                            CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR ATHENEUM-HAVO-VMBO(T)

 
 
Bijlage: Korte schets van het Altena College 
 
 
a. Het Altena College is een school met 1253 leerlingen op 1-10-2006. 

 
b. Deze leerlingen zijn verdeeld over de afdelingen vmbo-tl, havo en atheneum. 

 
c. De school kent een redelijk traditionele onderwijskundige structuur waarbij het overgrote 

deel van de onderwijstijd wordt aangeboden in een normale klassensetting.  
De school kent geen grootschalige huiswerkklassen.  
 

d. Er zijn 49 klassen in de school. Gemiddeld zitten er in elke klas dus 25,6 leerlingen. 
De aantallen leerlingen en aantallen klassen zijn als volgt:  
 

 MH1 HV1 T2 T3 T4 HV2 H3 H4 H5 A3 A4 A5 A6 TOT 
Leerlingen 113 152 77 93 103 138 103 154 121 54 38 55 52 1253 
Klassen 5 6 3 4 4 5 4 6 4 2 2 2 2 49 
Gem. per 
klas 

22,6 25,3 25,7 23,3 25,8 27,6 25,8 25,7 30,3 27,0 19,0 27,5 26,0 25,6 

 
e. Het uitgangspunt bij het samenstellen van groepen en klassen is dat we normaal gesproken 

niet boven de 30 leerlingen in een klas of groep komen. In H5 is dat toch 1 keer gebeurd, 
zoals in de tabel te zien is.  
Op één plaats zouden we een klas minder hebben kunnen maken waarbij de klassen niet 
groter dan 30 worden, dat is in de brugklassen MH1. De 113 leerlingen aldaar hadden in 4 
klassen gekund van 28,3 gemiddeld. De gemiddelde klassengrootte was dan gestegen van 
25,6 naar 26,1. 
 

f. De leerlingen zitten echter niet altijd in het verband van de totale klas. In T3, T4, H4, H5, 
A4, A5 en A6 is sprake van clustergroepen bij veel vakken. De grootte van deze groepen 
hangt af van het aantal leerlingen dat het desbetreffende vak kiest. De praktijk is dat 
clustergroepen vaak kleiner zijn dan de klassen. Verder worden bij beeldende vorming en bij 
begeleidingslessen vaak kleinere groepen gevormd.  
Als de totale gemiddelde groepsgrootte in onze school wordt berekend met medeneming  
van alle groepen in de verhouding waarin die groepsgrootte voorkomt, dan blijkt de 
gemiddelde groepsgrootte 24,4 te zijn. Dat wil zeggen 1,2 lager dan het gemiddelde van de 
klassengrootte.  
Als we 1 MH-brugklas minder hadden gemaakt dan was de totale gemiddelde groepgrootte 
24,4 + (26,1 – 25,6) = 24,9 geworden.  
 

g. Het Altena College heeft volgens de formatieformules (na afroming  op dezelfde wijze als in 
de notitie staat) een formatie voor de directie van 7,2 FTE. In de praktijk is de 
directieformatie 6 FTE, waarbij deze 6 mensen in totaal voor ruim 1 FTE een lessentaak 
hebben. Er wordt dus feitelijk ruim 2 FTE van de directieformatie doorgeschoven naar de 
formatie van leraren.  
Binnen de lerarenformatie zijn geen middenmanagementfuncties.  
Er is een totale lerarenformatie van 64,3 FTE. Daarbinnen bestaat 60 FTE uit lesgevende 
taken en 4,3 FTE uit facilitering voor andere taken. In vergelijking met veel andere 
vergelijkbare scholen is de hoeveelheid facilitering voor andere taken beperkt.  
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h. De school werkt met een 45-minutenrooster, uitgezonderd het 1e lesuur dat 50 minuten 
duurt. Gemiddeld duurt een les dan 45,71 minuten. De oude eis van 32 lessen van 50 
minuten resulteert bij ons in 35 lessen van gemiddeld 45,71 minuten. De maximale 
lessentaak van een docent is 27 lessen per week. De maximale lessentaak van een docent is 
dan 20,57 klokuren per week.  
Zoals aangegeven bestaat 4,3 van de 64,3 FTE lerarenformatie uit facilitering voor andere 
taken, vroeger taakuren genoemd. De gemiddelde lessentaak per week na aftrek van de 
facilitering is 25,19 les van 45,71 minuten per FTE. Dat betekent per week gemiddeld 19,19 
klokuur feitelijk les per FTE, afgerond 19,2 klokuur.  
Bij scholen die werken met een 50-minutenrooster is de maximale lessentaak meestal 25 
lessen. Dat resulteert in een maximale lessentaak per week van 20,83 klokuren. Op 
vergelijkbare scholen qua onderwijsaanbod wordt vaak relatief iets meer facilitering voor 
andere taken gegeven. Ook op die scholen zal de gemiddelde hoeveelheid klokuren feitelijk 
les per week per FTE ongeveer 19,2 zijn.  
Op scholen met vbo en/of lwoo is de hoeveelheid facilitering veelal groter omdat leerlingen 
van deze schooltypen meer begeleiding nodig hebben (de bekostiging is daar ook naar). 
Deze scholen zullen de bovengenoemde 19,2 dus niet eens halen.  
 

i. Van de 38,5 weken die een schooljaar telt, zetten wij 36 weken feitelijk in als volledige 
lesweken. De overige 2,5 week worden gebruikt voor opstarten (2 dagen) en afronden van 
de cursus (7,5 dag), alsmede voor (na)scholing die niet geheel buiten lestijd kan vallen 
(aanbieders bieden overdag nascholing aan!), plenaire vergaderingen (die overigens 
grotendeels buiten lestijd plaatsvinden, maar niet helemaal), rapportvergaderingen (we 
gebruiken daar nooit hele dagen voor, maar verkorten gedurende 8 dagen per rapportpe-
riode de lessen tot 40 minuten en vergaderen na afloop van de lessen), vieringen en 
studiebijeenkomsten.  
We maken heel beperkt gebruik van toetsweken.  
Ondanks een zorgvuldige planning waarbij maximaal de lessen worden ontzien, leidt het 
bovenstaande tot 36 weken feitelijk geplande les en niet meer. 
Combinatie van dit gegeven met de gemiddelde hoeveelheid klokuren les per week van 
onderdeel h. leidt tot een gemiddelde lestaak per FTE per jaar op het Altena College van 36 
x 19,2 = 691,2 klokuren.  

 
 
Sleeuwijk, 5 februari 2007,  
drs. G. van der Beek, rector 


