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Eerste e-mailnieuwsbrief ECOO 
 
De eerste maandelijkse e-mailnieuwsbrief van het Expertisecentrum Openbaar 
Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB is verzonden.  
 
De e-mailnieuwsbrief van het ECOO krijgt u elke maand naast de reguliere wekelijkse e-
mailnieuwsbrief van VOS/ABB. In de ECOO-brief staat informatie die specifiek betrekking 
heeft op het openbaar onderwijs. Sommige berichten zult u ook tegenkomen in de 
reguliere VOS/ABB-nieuwsbrieven voor het primair en voortgezet onderwijs, omdat 
bepaalde thema’s zowel voor VOS/ABB als het ECOO van belang zijn.. 
 
Het ECOO is sinds 1 januari jongstleden actief. Het expertisecentrum valt onder 
VOS/ABB, die alle algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs 
tot haar doelgroep rekent. Het ECOO richt zich specifiek op de openbare scholen. 
 
Meer informatie vindt u op www.ecoo.nl.  
 
 

Symposium: de school weer aan de ouders? 
 
Waarom nog openbaar en bijzonder onderwijs handhaven? Dat is de centrale vraag op 
een symposium op 27 april in Utrecht. Het symposium wordt georganiseerd door het 
bestuur van de Stichting Bijzondere Leersstoel Onderwijsrecht op Pluriforme 
Grondslag. Hierin participeert VOS/ABB, waartoe het ECOO behoort. 
 
De waardering voor het specifiek Nederlandse onderwijsbestel lijkt bij een toenemende 
groep ouders steeds meer af te nemen. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte om 
aandacht te besteden aan de identiteit van de school.  
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De school moet een duidelijk gezicht hebben en bepaalde normen en waarden uitstralen. 
Welke invloed hebben ouders en personeel op de ontwikkeling en de borging van de 
schoolidentiteit? En welke ruimte biedt de invulling van governance in het onderwijs aan 
ouders en personeel om zeggenschap te hebben over die identiteit?  
 
Het thema 'governance en identiteit van de school' is onderwerp van het symposium, dat 
op vrijdagmiddag 27 april in Utrecht wordt georganiseerd door het bestuur van de 
Stichting Bijzondere Leersstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag. Het programma 
voor deze middag en informatie over de wijze van inschrijving staan in de rechterkolom 
van dit bericht op www.ecoo.nl.  
 
De Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag wordt bekleed door 
prof. mr. dr. Dick Mentink en wordt instandgehouden door de Eramus Universiteit 
Rotterdam,  APS, VBS en VOS/ABB. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 

Brochure over de positie van de ouders 
 
De Werkgroep Ouderbetrokkenheid, waarin VOS/ABB is vertegenwoordigd, heeft een 
brochure samengesteld over de positie van de ouders in het onderwijs. Deze brochure 
gaat onder meer in op het specifieke karakter van het openbaar onderwijs. 
 
De brochure beschrijft op basis van wet- en regelgeving rechten met betrekking tot 
toelating, informatie, kwaliteit, zorg, participatie en good governance.  
 
De Werkgroep Ouderbetrokkenheid geeft namens VOS/ABB en de andere landelijke 
onderwijsorganisaties invulling aan de intentieverklaring voor versterking van de 
ouderbetrokkenheid. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van ouder-, leerlingen-, 
personeels- en besturenorganisaties.  
 
U vindt de brochure in de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl. Ook kunt u de 
brochure tegen verzendkosten bestellen bij de secretaris van de werkgroep: Joanneke 
Niels, 070-3568619, j.niels@bkonet.nl.  
 
Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl  
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PvdA laat wetsvoorstel 'acceptatieplicht' vallen 
 
PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt heeft bevestigd dat het eigen wetsvoorstel dat het 
bijzondere scholen minder eenvoudig maakt om leerlingen te weigeren is gesneuveld in 
de coalitieonderhandelingen. Oppositiepartijen SP, GroenLinks en D66 die het 
wetsvoorstel verdedigen, hebben aangekondigd hiermee door te gaan zonder de PvdA. 
 
Kraneveldt bevestigde de gewijzigde opstelling van de PvdA tijdens een recente 
bijeenkomst in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Daar werd gesproken over het 
tegengaan van segregatie in het basisonderwijs. Ze gaf toe dat de PvdA niet van mening 
was veranderd, maar dat de coalitiepartijen dit hadden bedongen. De PvdA zal deze 
afspraak nakomen, maar binnen de ruimte van het regeerakkoord naar andere 
mogelijkheden gaan zoeken.  
 
De 'regeling toelatingsrecht bij bijzonder onderwijs' beoogt de positie van ouders bij de 
keuze van hun school te versterken. Een bijzondere school mag een leerling niet 
weigeren, tenzij de ouders aangeven de grondslag van de school niet te willen 
respecteren. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat bijzondere scholen eisen 
blijven stellen die gelet op het doel van de school nodig zijn voor de verwezenlijking van 
hun grondslag. Deze eisen moeten wel vooraf bekend zijn en consistent worden 
toegepast. 
 
Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl  
 
 

‘PvdA ruilt beleid in voor kabinetsdeelname’ 
 
‘Het is teleurstellend dat de Partij van de Arbeid het wetsvoorstel voor algemene 
acceptatieplicht heeft ingetrokken om met CDA en ChristenUnie te kunnen regeren. 
Wat hebben het onderwijs en de samenleving aan progressief beleid als dit zo 
gemakkelijk inwisselbaar is voor kabinetsdeelname?’Dat zegt manager 
Verenigingszaken van VOS/ABB in een commentaar op www.vosabb.nl.  
 
‘De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer gaf in de vorige kabinetsperiode aan dat er 
algemene acceptatieplicht moest komen. Dit zou betekenen dat bijzondere scholen in 
principe alle leerlingen zouden moeten toelaten, net zoals openbare scholen dat moeten. 
Het voorstel van de PvdA zou overigens niet het einde betekenen van artikel 23 van de 
Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Ook zou een uitzondering 
worden gemaakt voor streng-religieuze scholen. Die zouden op basis van hun grondslag 
leerlingen kunnen blijven weigeren’, aldus Vlaanderen. 
 
‘In de kabinetsonderhandelingen heeft de PvdA het wetsvoorstel echter moeten laten 
varen, zo blijkt uit een toelichting die PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt aan VOS/ABB 
gaf. Ze benadrukte dat de PvdA niet van mening was veranderd, maar dat haar partij 
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heeft moeten toegeven onder druk van CDA en ChristenUnie. Inmiddels heeft PvdA-
staatssecretaris Sharon Dijksma in een interview met ons blad Over Onderwijs laten 
weten dat met 'ideologische scherpslijperij' vaak minder wordt bereikt dan met positief 
beleid.’  
 
Vlaanderen vervolgt: ‘Het is heel jammer dat we moeten constateren dat organisaties 
zoals VOS/ABB die al jarenlang pleiten voor algemene acceptatieplicht door de 
staatssecretaris worden beschouwd als ideologische scherpslijpers. Algemene 
toegankelijkheid van alle scholen behoort tot een volstrekt logische ontwikkeling, gezien 
de voortschrijdende segregatie in het onderwijs waaronder met name de openbare 
scholen te lijden hebben.’ 
 
‘We mogen hopen dat de positieve maatregelen die het kabinet wil nemen om ouders op 
een positieve manier tot andere keuzen te verleiden voldoende resultaat zullen opleveren. 
Tegelijkertijd is het triest te constateren dat het kennelijk teveel gevraagd is om nota 
bene met behoud van artikel 23 de openbare en bijzondere scholen op dit vlak op 
dezelfde manier te behandelen.’ 
 
Het interview met staatssecretaris sharon Dijksma komt in het voorjaarsnummer van 
Over Onderwijs, dat medio april aan alle leden van VOS/ABB wordt verzonden.  
 
Informatie; Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  
 
 

Goede relaties en een sterk profiel 
 
Openbare scholen moeten investeren in goede relaties met ouders (po) en een sterk 
schoolprofiel neerzetten (vo). 'Openbaar onderwijs' is doorgaans geen 
schoolkeuzemotief. Dat zijn enkele belangrijke bevindingen van het SCO-Kohnstamm 
Instituut in een onderzoeksrapport in opdracht van de gemeente Rotterdam. 
 
De gemeente Rotterdam gaf opdracht aan het SCO-Kohnstamm Instituut om een 
diepgaand onderzoek uit te voeren naar de positie van het openbaar onderwijs. Directe 
aanleiding hiervoor was een motie in april 2006 van oud-gemeenteraadslid en huidig 
wethouder Jantine Kriens (PvdA) en raadslid Anita Fähmel (Leefbaar Rotterdam). 
 
Zij maakten zich zorgen over de teruggang van het aantal leerlingen in het openbaar 
onderwijs in de stad ten gunste van het bijzonder onderwijs in het algemeen en het 
islamitisch onderwijs in het bijzonder. Kriens en Fähmel gaven aan dat deze teruggang 
negatieve invloed zou kunnen hebben op de integratie. 
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Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat het openbaar basisonderwijs landelijk 
gezien te maken heeft met een lichte terugloop in leerlingenaantallen. VOS/ABB 
constateerde enkele jaren geleden al dat deze terugloop is ingezet na 2001 en stelt vast 
dat deze terugloop nog steeds voortduurt.  
 
De terugloop komt vooral tot uiting in het aantal achterstandsleerlingen (leerlingen met 
een extra gewicht van 0,9). Dit is in lijn met de constatering van de onderzoekers dat 
juist het marktaandeel van 'zwarte' scholen in Rotterdam terugloopt. 
 
Tussen 2002 en 2005 daalde het marktaandeel van de openbare scholen met 0,8 
procent. Dit met name ten gunste van pc- en rk-scholen. De terugloop van het 
marktaandeel van het openbaar basisonderwijs in Rotterdam komt overeen met het 
landelijke percentage. 
 
De onderzoekers concluderen dat het openbaar basisonderwijs nauwelijks te lijden heeft 
onder de aantrekkingskracht van het islamitisch onderwijs, zoals Kriens en Fähmel 
vreesden. Het marktaandeel van het islamitisch onderwijs ligt in Rotterdam weliswaar 
hoger dan het landelijk gemiddelde (0,6%) maar is met 2,6% nog bescheiden. 
 
Openbare scholen voor voortgezet onderwijs hebben tussen 2002 en 2005 over het 
algemeen te maken met een marktaandeel dat licht toeneemt: 0,8% landelijk en 0,9% 
in  Rotterdam.  
 
Op basis van de statistische gegevens, samenstelling van de scholenpopulaties en 
interviews met vertegenwoordigers van Rotterdamse openbare scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs in combinatie met literatuurstudie, doen de SCO-onderzoekers 
enkele aanbevelingen. Deze tips hebben tot doel het marktaandeel van het openbaar 
onderwijs te bevorderen. 
 
Primair onderwijs 
Het meeste effect verwachten de onderzoekers wanneer scholen de communicatie met 
de ouders optimaliseren, zodat er een wederzijde vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. 
'Activiteiten om dit te bevorderen kunnen zijn: het volgen van cursussen door 
leerkrachten in het communiceren met allochtone ouders, het aanstellen van een 
oudercontactpersoon, het organiseren van activiteiten voor leerlingen en ouders op 
school.' 
 
Even lijkt het erop of de onderzoekers met het oog op het behoud van marktaandeel 
adviseren een etnisch gesegregeerd profiel te kiezen. Daarmee is het gemakkelijker 
lesgeven dan op een school met een heterogene groep leerlingen. Zij bevelen deze optie 
echter niet aan, omdat dit profiel strijdig is met de pedagogische uitgangspunten van het 
openbaar onderwijs: actieve pluriformiteit, maatschappelijke voorbereiding en actieve 
participatie. 
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Profilering in het basisonderwijs vinden de onderzoekers sowieso een lastige zaak. Het 
beeld dat ouders hebben van een school, is in belangrijke mate bepalend voor de keuze. 
Goede kwaliteit van het onderwijs is echter nog geen garantie voor een stabiel of 
groeiend leerlingenaantal. Het is sterk afhankelijk van de situatie van de school of een 
profiel zal aanslaan. Hier lijken de onderzoekers alsnog een segregatieprofiel als 
mogelijke marktstrategie te suggereren. 
 
Scholen met risicofactoren moeten actief worden gevolgd en daar waar nodig 
ondersteund. Het gaat dan veelal om het aantrekken van het juiste personeel en het 
ondersteunen bij het maken van afspraken met andere scholen over het opnemen, 
spreiden en uitwisselen van leerlingen. 
 
Voortgezet onderwijs 
Omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs veel mobieler zijn dan in het primair 
onderwijs en de verschuivingen van leerlingenpopulaties binnen het voortgezet onderwijs 
in Rotterdam vooral te maken heeft met etnische segregatie, adviseren de onderzoekers 
op basis van de ervaringen van een van de geïnterviewden om de school een sterk profiel 
mee te geven. Dat kan bijvoorbeeld tweetalig onderwijs zijn of de term 'internationale 
school'. Dit blijkt vooral autochtone ouders aan te trekken, waardoor de populatie van de 
school weer gemengd kan worden. 
 
De onderzoekers adviseren om (nog) meer aandacht te geven aan voorlichting aan en op 
basisscholen over het voortgezet openbaar onderwijs: beperk dit niet uitsluitend tot 
openbare scholen. Een verhaal over een goede aansluiting, de wijze van lesgeven en het 
schoolconcept kan leerlingen motiveren om voor openbaar voortgezet onderwijs te 
kiezen. 
 
Openbaar geen keuzemotief 
De onderzoekers stellen dat van het profileren als openbare school niet veel effect 
verwacht mag worden, omdat blijkt dat het feit dat een school openbaar is, doorgaans 
geen schoolkeuzemotief is voor ouders. De onderzoekers doen het zelfs voorkomen alsof 
er een negatief effect van het etiket 'openbaar onderwijs' zou uitgaan, door min of meer 
het stigma te bevestigen dat het openbaar onderwijs minder aan orde en normen en 
waarden zou doen. 
 
Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB is echter van mening 
dat dit geen reden mag zijn om het etiket 'openbaar onderwijs' te marginaliseren of  
verdoezelen. Vanuit eigen bewustzijn moet het openbaar onderwijs laten blijken dat de 
opdracht  van het openbaar onderwijs nog steeds staat als een huis. Dat zeer 
waardevolle normen en waarden de kern vormen van het opbaar onderwijs, worden 
nagestreefd en nageleefd. 
 
Het onderzoeksrapport van het SCO-Kohnstamm Instituut staat in de rechterkolom van 
dit bericht op www.ecoo.nl. Tevens staat daar een document waarin op een alternatieve 
wijze wordt gekeken naar de terugloop van het openbaar basisonderwijs in Rotterdam. 
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Nu niet zozeer vanuit het marktaandeel bekeken als wel door relatieve (procentuele) 
groei/daling van de leerlingenaantallen in 2005 ten opzichte van 2000 in kaart te 
brengen. Deze groei/daling wordt afgezet tegen de denominaties in Rotterdam en de 
verschillen op landelijk en regionaal niveau. 
 
Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl  
 
 

Interlevensbeschouwelijke ontmoeting 
 
In Rotterdam hebben de organisaties die het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 
op openbare basisscholen verzorgen de handen ineengeslagen. Met 
ontmoetingsprojecten die in samenspraak met openbare scholen worden vormgegeven 
leveren deze organisaties een eigen bijdrage aan de bevordering van actief burgerschap 
en sociale integratie. Op 14 februari jongstleden zijn tijdens een miniconferentie de 
eerste projecten en de mogelijke vervolgstappen besproken. 
 
De miniconferentie was door de Dienst Openbaar Onderwijs Rotterdam georganiseerd. 
Mariët Schilperoort van VOS/ABB trad op als gespreksleider.  
 
Het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (lvo) neemt een bijzondere plaats in binnen 
het openbaar onderwijs. Het openbaar onderwijs geeft ouders namelijk de mogelijkheid – 
het is niet verplicht - om hun kind een vorm van godsdienstonderwijs of 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te laten volgen. Het bevoegd gezag treedt hier 
uitsluitend op als gastheer. De lessen vinden ook niet plaats binnen het kader van de 
eigen opdracht. Lvo schept juist de ruimte om vanuit een meer specifieke 
levensbeschouwelijke invalshoek les te geven.  
 
De organisaties die in Rotterdam het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs verzorgen 
en dus optreden als bevoegd gezag voor de docenten die de lessen geven, willen een 
eigentijdse invulling geven aan de geboden ruimte. Het Inter Kerkelijk Overleg in 
Schoolzaken (IKOS), de Stichting Humanistisch Vormingsonderwijs  (HVO) en de 
Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) - samenwerkend in het 
platform levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Rotterdam - hebben daartoe de 
volgende uitgangspunten geformuleerd: 
 

• eerbied voor de identiteit van ieder mens 
• bevorderen van onderling begrip en verdraagzaamheid 
• geen enkele vorm van ‘evangelisatie’ 
• het afwijzen en bestrijden van vormen van dwang of (religieus) geweld om invloed 

aan te wenden of te versterken 
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Het platform staat in het verlengde hiervan ontmoetingsprojecten levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs voor ogen met als doelen: 
 

• kennismaking met de verschillende stromingen en bevorderen van onderling 
begrip 

• hoe vanuit christendom, humanisme en islam bijgedragen kan worden aan een 
cultuur/klimaat van respect, ontmoeting en gesprek 

• bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen 
•  bevordering van samenwerking tussen de platformorganisaties en scholen met 

maximale betrokkenheid van ouders 
 

Tijdens de bijeenkomst zijn vier pilots de revue gepasseerd. Daarbij viel op dat alle 
betrokken scholen enthousiast waren over hun project. Zo werd de samenwerking met 
de vakleerkrachten lvo gewaardeerd. Het heeft de reguliere docenten meer inzicht 
gegeven in wat er tijdens de lessen lvo gebeurd. Meer inzicht en overleg maken een 
betere afstemming tussen de lessen mogelijk. 
 
Ook het feit dat de leerlingen te maken kregen met alledrie de invalshoeken en niet 
slechts met één, ondersteunt de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs. 
Niet in de laatste plaats waren ook de reacties van de kinderen zeer positief.  
 
Aangezien het hier in principe gaat om onderwijs op verzoek van ouders hebben de 
scholen waar de projecten hebben plaatsgevonden hierover zeer nadrukkelijk met de 
ouders gesproken. In de projecten konden – na toestemming van de ouders - ook 
kinderen participeren die geen lvo volgden. 
 
Knelpunten 
Ondanks het feit dat de scholen de projecten als een positieve verrijking hebben ervaren, 
hebben de projecten ook een aantal knelpunten te zien gegeven. Zo zijn – en dat is 
eigenlijk een structureel probleem voor lvo – de financiële middelen beperkt. De 
organisaties die lvo verzorgen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van een subsidie 
van de gemeente Rotterdam. Dat is geen vetpot. De mogelijkheid van structurele 
rijksfinanciering wordt op dit moment door de minister op verzoek van de Tweede Kamer 
onderzocht. 
 
Aangezien de voorbereidingen voor de projecten veel tijd vragen, zijn deze vooral 
afhankelijk van de inzet van de betrokken lvo-docenten. Dat maakt continuïteit 
kwetsbaar. 
 
Op één school bleek uit een enquête onder de ouders dat tweederde van de ouders door 
wilden gaan met de in het project vormgegeven wijze van lvo. Eenderde van de ouders 
wilde echter nadrukkelijk niet verder met deze vorm van lvo. Ook bleek dat twee van de 
drie organisaties hun twijfels hadden over ontmoetingsonderwijs op jonge leeftijd. Zij 
stelden dat kinderen eerst iets moeten weten van hun eigen achtergrond voordat ze zich 
open kunnen opstellen voor anderen. 

 8



 
 
Nieuwsbrief ECOO nr. 1 - 22 maart 2007 
 
 
Op een van de scholen kunnen ouders nu naar aanleiding van het ontmoetingsproject in 
de groepen 3, 4 en 5 voor een van de richtingen kiezen. Terwijl in de groepen 6 en 7 de 
leerlingen kennismaken met alledrie de invalshoeken. Alle ouders laten hun kinderen 
hieraan deelnemen. 
 
Hoe nu verder? 
Het is onduidelijk hoe het verder zal gaan met het ontmoetingsonderwijs. Tot nu toe 
hebben de platformorganisaties voor een van de projecten een bijdrage in de kosten van 
de gemeente Rotterdam ontvangen. Om dergelijke projecten te kunnen uitbouwen en om 
ze een meer structurele inbedding te kunnen geven, ontbreken op dit moment de 
financiële middelen. In hoeverre de gemeente Rotterdam bereid is daarin te voorzien, is 
niet duidelijk. Wellicht dat die middelen er wel komen wanneer de regering op 
aandringen van het parlement docenten lvo structureel gaat bekostigen. Daar zal medio 
juni meer duidelijkheid over moeten ontstaan. 
 
Openbare scholen mogen gegeven de aard van het onderwijs daar zelf niet rechtstreeks 
in investeren. Op de vraag of de uitvoering van het project ook had kunnen plaatsvinden 
binnen de eigen opdracht van het openbaar onderwijs, antwoordde de betreffende 
directeur na enige overdenking ‘ja, ...zeker sinds 2001’. Maar ook vanuit deze 
invalshoek speelt dan de vraag hoe de benodigde middelen en expertise te organiseren.  
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl staat een document waarin de 
platformorganisaties hun doelstellingen met betrekking de ontmoetingsprojecten 
uiteenzetten. 
 
Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl  
 
 
Wij-gevoel belangrijk voor schoolcultuur 
 
Het is belangrijk dat elke school werkt aan een wij-gevoel. Dat is vooral van belang als 
de school een mix van autochtone en allochtone leerlingen heeft. Dat staat in het 
advies 'De verbindende schoolcultuur' van de Onderwijsraad. Het advies is tijdens een 
seminar op het openbare Calandlyceum in Amsterdam overhandigd aan 
staatssecretaris Marja van Bijstelveldt van OCW. 
 
'Scholen die succesvol zijn in het realiseren van een verbindende schoolcultuur hebben 
een duidelijke visie op de meerwaarde van hun school en stellen dit centraal in hun 
handelen', zo stelt de Onderwijsraad. 'Bewustwording omtrent de verantwoordelijkheid 
van de school en stelselmatig werken aan schoolcultuur blijken in de praktijk belangrijker 
dan de gekozen route.'  
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De Onderwijsraad ziet in de praktijk drie routes die scholen hanteren bij het creëren van 
een gezamenlijk perspectief:  
 
1. Convergentie: eerst de toekomst, dan de herkomst van de leerlingen. Alle leerlingen 
groeien in eerste instantie op in de Nederlandse context.  
 
Rector Liestbeth van Gils gaf tijdens het seminar aan dat het Calandlyceum deze 
invalshoek hanteert. De hoofdzaak is dat kinderen naar deze school  komen om een 
diploma te halen. Er wordt geen aandacht besteed aan religieuze feestdagen en er wordt 
niet bewust ruimte gegeven aan verschillende culturele uitingen. Het ’Calandgevoel’ 
bestaat uit de prettige en gemoedelijke manier van omgaan met elkaar. Er is geen sprake 
van groepsvorming, meningsverschillen worden open besproken en de betrokkenheid van 
de leerlingen wordt gestimuleerd. Het lyceum profileert zich ook door de combinatie 
school en topsport. 
 
2. Diversiteit: eerst de herkomst, dan de toekomst van de leerlingen. Alle leerlingen zijn 
anders en de school kan een verzamelplaats van culturen zijn. De openbare basisschool 
Het Stadsveld in Enschede en het openbare Stedelijk Lyceum in Roermond zijn op 
enkele aspecten representanten van deze invalshoek. Het Stadsveld probeert daarbij met 
name de grenzen tussen allochtone en autochtone ouders te slechten. Het Stedelijk 
Lyceum – een ‘wereldschool’ - creëert verbondenheid door een open houding waarin 
diversiteit veel ruimte krijgt middels kunst en cultuur.  
 
3. Levensbeschouwing en religie als bindmiddel: de Onderwijsraad denkt hierbij ook 
aan openbare scholen door te wijzen op een mogelijke actieve invulling van de grondslag 
van het openbaar onderwijs. In de onderzochte casussen komt een dergelijke invulling 
echter niet voor. De twee voorbeelden gaan over (inter)confessionele scholen. 
 
De hierboven geschetste routes zijn in feite een nadere invulling van de eerste van vier 
aanbevelingen die de raad aan de scholen richt. Naast de schoolcultuur benadrukt de 
raad het belang om te investeren in externe relaties, de leerling via burgerschapsvorming 
medeverantwoordelijk te maken en te zorgen voor cultureel sensitieve bestuurders, 
schoolleiders en leraren.   
 
De Onderwijsraad heeft ook vijf aanbevelingen voor de minister. Ten eerste moet de 
inspectie bij het toezicht op actief burgerschap en sociale integratie aandacht besteden 
aan de inspanningen van met name gemengde scholen ten aanzien van hun 
schoolcultuur. Ten tweede moeten in de canon bij elk venster de specifieke verhalen en 
bijdragen van de nieuwe bevolkingsgroepen aan bod komen.  
 
Ten derde moeten op profielscholen levensbeschouwing en godsdienst worden 
gestimuleerd. Voorlopers op dit punt zouden via extra subsidie hun profiel nader moeten 
kunnen uitwerken. Stimuleer ten vierde ook een kosmopoliet schoolprofiel voor 
gemengde scholen. En ten slotte adviseert de raad de minister het opleiden van 
multicultureel competente docenten te bevorderen.  
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In een eerste reactie liet staatssecretaris Van Bijsterveldt zich over het algemeen positief 
uit over het advies. Ze opende met de constatering dat het in belangrijke mate een motto 
uit het regeerakkoord – eenheid in verscheidenheid – ondersteunt. 
 
Ten aanzien van de routes merkte ze op dat ze geen van drie ideaal is. Bij de 
convergerende route moet worden opgepast dat verschillen niet worden genegeerd, 
terwijl bij de diversiteitroute de prestatieverwachting niet uit het oog mag worden 
verloren. De derde route – levensbeschouwing en religie - vond ze interessant, maar ze 
noemde daarbij ook expliciet de wettelijke kaders waarbinnen dat zou moeten 
plaatsvinden. Ze voegde daaraan toe dat scholen sowieso aandacht moeten besteden 
aan levensbeschouwing en religie. 
 
Ronduit enthousiast was ze over de aanbeveling van een kosmopolitisch schoolprofiel. 
Dat past volgens haar bij uitstek bij een gemengde school. 
 
In dit bericht op www.ecoo.nl kunt u doorklikken naar het onderzoeksrapport van de 
Onderwijsraad.  
 
Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl  
 
 
Einde bruidsschatregeling in zicht 
 
De bruidsschatregeling, waar gemeenten gebruik van kunnen maken bij de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, loopt binnen twee jaar af. Het 
Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB pleit ervoor de 
bruidsschatregeling met enkele jaren te verlengen. Daarvoor is een wetswijziging 
nodig. 
 
Een gemeentebestuur, dat besluit het bestuur over de openbare school over te dragen 
aan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting openbaar onderwijs), kan gebruik 
maken van de bruidsschatregeling. Die houdt in dat de openbare school een extra budget 
meekrijgt voor uitgaven op het terrein van de administratie, beheer en bestuur (abb). Het 
gemeentebestuur hoeft die uitgaven niet door te betalen aan het bijzonder onderwijs (zie 
voor details het uitgebreide artikel in de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl).  
 
Dit is echter een overgangsregeling. Vindt de verzelfstandiging in het voortgezet 
onderwijs plaatst op 1 augustus 2008 of later dan kan de gemeente niet meer besluiten 
van de regeling gebruik te maken. Voor scholen voor primair onderwijs en scholen die 
onder de WEC vallen, geldt dat zij met ingang van 1 januari 2009 de regeling niet meer 
kunnen benutten. 
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Bij de planning en voorbereiding van verzelfstandigingsprocessen moet men dus met 
deze data rekening houden. Wil een gemeente bovendien het eerste jaar van de regeling 
de volledige vergoeding van vier keer de abb-norm beschikbaar stellen, dan moet de 
verzelfstandiging uiterlijk zijn beslag krijgen op 1 augustus 2007 (VO) dan wel op 1 
januari 2008 (PO en WEC).     
 
Het ECOO van VOS/ABB overlegt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
om gezamenlijk bij de politiek een verlenging van de bruidsschatregeling te bepleiten. 
Daarvoor is het nodig de bestaande onderwijswetten te wijzigen. Wij houden u op de 
hoogte van de voortgang van dit overleg. 
 
Informatie: Klaas te Bos, tel. 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
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