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KindVak Netwerkbijeenkomst met Anna Schipper 
 
De KindVak Netwerkbijeenkomst op 19 juni biedt een programma over 
kinderopvang en passend onderwijs, gecombineerd met tennis. Anna 
Schipper, beleidsmedewerker van VOS/ABB en deskundig op het gebied van 
passend onderwijs, is een van de sprekers die ochtend. 
 
Het thema van deze KindVak Netwerkbijeenkomst ligt op het snijvlak van opvang en 
onderwijs. In het ochtendprogramma nemen John Ringens, Wendie Hardeman en 
Anna Schipper u mee in de meeste recente ontwikkelingen, die hun effecten in beide 
branches al hebben en zeker verder zullen krijgen.   
 
In de middag kunnen de bezoekers genieten van top tennis: de kwartfinales van 
Ordina Open Rosmalen. Netwerken en genieten van internationale topsport, dat is de 
formule van deze KindVak Netwerkbijeenkomst.  
 
De Stichting Brede School Nederland verzorgt het dagvoorzitterschap.  
Meer informatie en inschrijven op www.kindvak.nl . 
  
 
Over Onderwijs nr. 3 met special Brede scholen 
 
Het derde nummer van Over Onderwijs, dat op 8 mei is verschenen, bevat een 
special over Brede scholen. Een actueel onderwerp, want overal in het land 
wordt gewerkt aan de start en verdere inrichting van brede scholen.  
  
Hoe zorg je dat je brede school een succes wordt? Lees de inspirerende artikelen 
met praktische voorbeelden uit de praktijk in de special achterin Over Onderwijs, het 
vakblad van VOS/ABB. Het blad valt op 8 mei bij de leden op de mat.  
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Dit meinummer van Over Onderwijs bevat verder artikelen over actuele zaken als het 
project Wijs Grijs in het Onderwijs, met als doel iets te doen aan het lerarentekort, het 
project Verbindend Leren en een nieuw beroepskeuze-instrument voor vmbo's: Heft 
in eigen Handen.  
 
Verder in dit nummer een artikel over Leonardoklassen voor hoogbegaafde kinderen, 
en een stuk over het concreet werken aan marketing en imagoverbetering van 
scholen.  In de rubriek Het Gebouw wordt een monumentaal schoolgebouw 
geportretteerd: obs De Wilgenhoek in Haarlem. In de rubriek De vijf vragen komt Jan 
de Boom van het Zuyderzee College in Emmeloord aan het woord.  
 
Dit en meer in Over Onderwijs nr. 3. U kunt het blad ook virtueel doorbladeren of 
downloaden op www.vosabb.nl (publicaties). 
 
 
Steeds meer ouders ondertekenen petitie 
 
Steeds meer ouders ondertekenen de VOS/ABB-petitie voor een beter 
binnenmilieu op scholen. Ook de afgelopen week, toen de meeste scholen nog 
vakantie hadden, kwamen er dagelijks ondertekende petities bij VOS/ABB 
binnen. Ouders melden dat het 'de hoogste tijd' is dat er wat wordt gedaan aan 
de muffe lokalen.  
 
'De school geeft aan dat er te weinig geld binnenkomt van het Rijk om het probleem 
grondig aan te pakken. Daarvan zijn onze kinderen de dupe", schrijft Sylvia Vogels, 
de moeder van een leerling van obs De Paperclip in Krimpen aan den IJssel. "Dit zou 
ik als bezorgde ouder anders willen zien". Een andere ouder meldt: "Indien dit soort 
situaties zich in het bedrijfsleven voordoen wordt een bedrijf er op aan gesproken en 
dan moet het binnen een bepaalde termijn oplossingen bieden. Dit zelfde vragen wij 
als ouders het kabinet nu ook te doen".  
 
Zij reageren daarmee op de flyer die het bestuur van De Paperclip, OPOCK 
(Openbaar Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan den IJssel) aan de ouders 
heeft gestuurd. De flyer is via www.vosabb.nl ook beschikbaar gesteld aan andere 
scholen, die hem kunnen aanpassen, uitprinten en aan ouders meegeven.  
 
Intussen wordt de petitie ook ondertekend door schoolleiders en leerkrachten van 
katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen. Dat is geen wonder want 
uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat bijna alle scholen kampen met een 
slecht binnenklimaat.  Zo berichtte RTV Utrecht onlangs nog dat de luchtkwaliteit op 
80 procent van de Utrechtse scholen slecht is. Dagblad Trouw schreef dat ook in 
nieuwe schoolgebouwen de ventilatie slecht is, De provincie Gelderland heeft vorig 
jaar subsidie verstrekt om alle Gelderse scholen na onderzoek een individueel 
ventilatie-advies en CO2-meter per lokaal te geven. 
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De petitie is  op www.vosabb.nl te ondertekenen. .Hij wordt na de zomervakantie aan 
de politiek aangeboden. Zie voor meer informatie www.vosabb.nl. 
 
  
  
Enquête over lokaal onderwijsbeleid 
 
Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben het verzoek 
ontvangen mee te werken aan een digitale enquête over lokaal onderwijsbeleid. 
De vijftien vragen gaan over de gemeente, de Lokale Educatieve Agenda en de 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 
 
Onderzoeksbureau Oberon voert deze (jaarlijkse) enquête uit in opdracht van OCW. 
Mede in overleg met de besturenorganisaties is een aantal extra vragen toegevoegd 
over Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op dit beleidsterrein is veel gaande en het is 
belangrijk dat de mening van de schoolbesturen hierover wordt gehoord. Vandaar 
dat VOS/ABB het onderzoek ondersteunt.  
 
Het gaat om een korte vragenlijst, die online is in te vullen. Er zijn 15 vragen voor po-
schoolbesturen en 10 vragen voor vo-schoolbesturen. De resultaten worden onder 
meer gebruikt in het overleg tussen ministerie, VNG en Besturenorganisaties. U kunt 
de enquête invullen tot 30 mei. De benodigde gebruikersnaam en wachtwoord zijn 
vandaag per post toegestuurd. Via www.vosabb.nl kunt u direct naar de enquête. 
 
  
  
 
Symposium arbodienst Tredin over vitaliteit 
 
Arbodienst Tredin nodigt werkgevers in het onderwijs uit voor een symposium 
op 2 juni in Lelystad. Onderwerp is: 'Vitaliteit, een kwestie van ontdekken'.  
 
Een van de sprekers die dag is Marc Lammers, bondscoach van het Nederlands 
dameshockeyteam, met als onderwerp: 'Als alle bedrijven hockeyteams waren, zag 
de wereld er anders uit'. Jolet Plomp, arbeidspsycholoog en publicist, spreekt over 
bevlogenheid, en Marcel Hamers, arts en directeur van Tredin, heeft het over 
ontstressen op een natuurlijke manier. Daarover gaat ook een van de workshops die 
dag. Het symposium wordt gehouden in het Agora Theater van 14 tot 19 uur.  
 
Ledenvoordeel 
Arbodienst Tredin heeft met VOS/ABB een contract gesloten dat leden van VOS/ABB 
korting geeft op het integrale verzuimpakket van Tredin. Hiermee garandeert Tredin 
een verlaging van het verzuim. Tientallen leden van VOS/ABB maken er inmiddels 
gebruik van.  
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Meer informatie over het voordelige verzuimpakket van Tredin op www.vosabb.nl 
(ledenservice>ledenvoordeel). Aanmelden voor het gratis symposium op 
www.tredin.nl. 
 
 
  
Allochtone jeugd vaak te laag ingeschat 
 
Veel Marokkaanse en Turkse kinderen krijgen op de basisschool te lage 
adviezen voor vervolgonderwijs. Zij bereiken daardoor vaak pas via een omweg 
het hoger onderwijs. Dit biljkt uit een onderzoek van het Instituut voor Migratie 
en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam. 
 
Het instituut deed onderzoek onder 1000 Turken en Marokkanen van de tweede 
generatie in Amsterdam en Rotterdam. Een kwart van hen blijkt hoogopgeleid en 
maatschappelijk succesvol: zij behoren tot een nieuwe elite  binnen die 
gemeenschappen.  
 
De helft van hen heeft het succes via een tijdrovende omweg moeten bereiken: vanaf 
vmbo of mavo naar het hoger onderwijs. 'Dit roept vragen op over de selectie na de 
basisschool.  Het is waarschijnlijk dat een groot deel van deze jongeren er ook via de 
korte weg had kunnen komen", concluderen de onderzoekers. Volgens hen komt de 
selectie te vroeg of zijn de selectiemechanismen zijn ontoereikend.  
 
Een deel van het niet herkende talent werd eerder nog via de brede brugklas 
opgespoord en naar havo of vwo geleid. Maar er zijn in Amsterdam niet veel brede 
brugklassen meer, en de overstap van mavo naar havo is door de invoering van het 
studiehuis bemoeilijkt.  "Juist die routes die jarenlang voor verschillende 
achterstandsgroepen de succesroutes waren, zijn in de afgelopen tien jaar 
afgeschaft", zeggen de onderzoekers, die aantekenen dat er tegelijkertijd veel geld 
aan achterstandsleerlingen wordt besteed. Zij pleiten voor reparatie van de 
succesroutes en voor de inrichting van kopklassen.  
  
Vmbo-mbo 
Uit het onderzoek blijkt verder dat een aanzienlijke groep kansrijke jongeren 
vroegtijdig uitvalt.  De onderzoekers pleiten voor een ononderbroken leerlijn waar 
vmbo en mbo opgaan in één traject. De onderzoekers: "Onze cijfers laten zien dat 
uitval in de overgang naar het mbo net zo belangrijk is als de uitval in het mbo. Meer 
dan de helft van de tweede generatie risicojongeren stopt reeds na de middelbare 
school. De helft doet dit met een diploma van het vmbo en de helft zonder diploma".  
 
Geen pessimistisch beeld 
De tweede generatie Turken en Marokkanen maakt een steeds groter deel uit van de 
stedelijke jeugd. De toekomst van de steden is dan ook nauw verbonden met de 
integratie van de tweede generatie. Volgens de onderzoekers is er - ondanks 
herhaaldelijke incidenten waarbij deze jongeren betrokken zijn - geen reden voor een 
algemeen pessimistisch beeld.  
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"De groep hoog opgeleide jongeren overtreft in aantal de groep jongeren zonder 
startkwalificatie. Dat is opmerkelijk gezien de bestaande beelden van de groep: 
meestal worden Turkse en Marokkaanse jongeren in een adem genoemd met 
problemen. Dat beeld dient gezien onze cijfers bijgesteld te worden. Succesvolle 
jongeren overtreffen de risico jongeren in aantal", zo staat in het rapport. Het 
complete rapport van het IMES is te downloaden vanaf www.vosabb.nl (dossier 
achterstandenbeleid). 
 
 
 
Master Leren & Innoveren in september van start 
 
Twee hogescholen beginnen in september met een nieuwe masteropleiding 
voor leraren. Beide opleidingen zijn inmiddels officieel geaccrediteerd en 
worden bekostigd door OCW. 
 
De masteropleiding Leren & Innoveren is bestemd voor ambitieuze leraren, die in het 
primaire proces actief willen blijven en tegelijk meer willen betekenen bij de innovatie 
van de onderwijspraktijk. In de twee jaar durende deeltijdopleiding, met een 
studielast van 20 uur per week, kijken ze vanuit wetenschappelijk theoretisch 
perspectief naar de beroepspraktijk. Het idee achter deze opleiding is goede leraren 
de mogelijkheid te bieden carrière te maken binnen hun eigen vak en zo te 
voorkomen dat zij uit de klas verdwijnen om door te groeien in managementfuncties. 
  
De studie is opgebouwd rond twee onderzoeksprojecten, die aansluiten aan bij de 
ambities van de leraar en passen binnen het beleid van de school waar hij werkt. De 
leraar kiest in samenspraak met de opleiding en met de school de onderwerpen van 
de projecten.  
 
De Marnix Academie in Utrecht en de Hogeschool Edith Stein in Hengelo bieden de 
opleiding  vanaf september 2008 aan. Coórdinator Rikus Renting van de Marnix 
Academie vertelde deze week op Onderwijsradio.nl dat de intake voor de opleiding 
pittig is. Inschrijven kan vanaf 13 mei op www.hsmarnix.nl  en op www.edith.nl.  
  
 
Vacatures (5) 
 
Algemeen directeur in Assen 
Directeuren diverse basisscholen Steenwijkerland 
Lid algemene directie Castricum en omgeving 
Directeur samenwerkingsschool Oosterhout (Gld) 
Directeur openbare daltonschool in Bergschenhoek 
 
Interesse? Bekijk de advertenties op www.vosabb.nl. 
 


