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Samen sterk voor het openbaar onderwijs
Een sterke profilering van zelfbewuste openbare scholen en besturen. Dat 
is waar Ritske van der Veen zich als de nieuwe verenigingssecretaris van 
VOS/ABB voor inzet. Hij wijst op het nieuwe VOS/ABB-netwerk communicatie 
en marketing en op kansen die samenwerking met de Vereniging Openbaar 
Onderwijs biedt.
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Besturen en gemeenten blij met verzelfstandiging
Het is een goede zaak dat op steeds meer plaatsen het openbaar onderwijs 
los komt te staan van de gemeenten. Dat is de conclusie van een onderzoek 
dat IVA beleidsonderzoek en advies in opdracht van VOS/ABB heeft uitge-
voerd. De resultaten zijn gebundeld in een boekje.

25

Ten voeten uit: consultant Ankie Knijnenburg
In de nieuwe rubriek Ten voeten uit presenteren de consultants van VOS/ABB 
zich. Wat zijn hun drijfveren en hoe werken ze? Ankie Knijnenburg heeft de 
primeur. Haar expertise: communicatie en marketing, functiewaardering, coör-
dinatie trainingsaanbod. “Ik laat scholen graag zien hoe ze zich kunnen profi-
leren met hun sterke punten.”

30

Schoolbesturen in Drenthe slaan handen ineen
De bovenschools directeuren van twaalf Drentse besturen met daarbij aan-
gesloten 180 scholen in het openbaar primair onderwijs werken nauw met 
elkaar samen. Ze zijn in een markt met dalende leerlingenaantallen uit op 
belangenbehartiging en verbetering van de kwaliteit van het openbaar 
onderwijs.
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Clustermanager Hans Lonnee van Zaan 
Primair wijst erop dat Annelies 

Schrijver meer ‘spranke-
lende ideeën’ had. 

“We hebben veel 
aan haar gehad in 

de fase waarin onze 
bestuurscommissie 

zich ontpopte tot een 
zelfstandige stichting. 

De posteractie is maar 
een van de succesvolle 

items geweest. Met name 
op het gebied van com-

municatie heeft ze veel meer 
betekenis gehad, bijvoorbeeld 

voor persberichten, brochures 
en website-informatie. Ze heeft 

ook gewoon de handen aan de kar 
geslagen toen we een theatervoor-

stelling organiseerden. Prima dus!”

Heeft ook uw organisatie behoefte 
aan professioneel communicatieadvies? 

Neemt u dan contact op met adviseur 
Annelies Schrijver:  

06-229�9679, 
aschrijver@vosabbconsulting.nl 

In het kort

over onderwijs

Zaan Primair is de nieuwe naam van het 
verzelfstandigde openbaar primair onder-
wijs in Zaanstad. VOS/ABB heeft advies 
uitgebracht over doelmatige communi-
catie over de naam en nieuwe huis-
stijl, het nieuwe bestuursbureau en 
de verzelfstandiging.

Hoe brengen we onze boodschap over, 
aan wie, met welke intensiteit en via 
welke middelen? Dat was de vraag 
die adviseur Annelies Schrijver van 
VOS/ABB van het vroegere bestuur 
OPOZ kreeg. Een actie met een 
flitsende poster is een van 
de middelen waarmee Zaan 
Primair aan de leerlingen, 
ouders en buitenwereld 
laat zien dat het openbaar 
onderwijs nieuw elan 
heeft. Om de nieuwe 
start te vieren, riep het 
bestuur alle leerlingen 
op de poster met het 
nieuwe logo thuis voor het 
raam te hangen. “Ouders vertelden 
mij dat de kinderen daar heel actief mee 
bezig waren”, aldus Schrijver. 

In Strijen is tot en met april een tentoonstelling over 
de geschiedenis van het openbaar onderwijs in dit 
Zuid-Hollandse dorp. De expositie staat in het te-
ken van de nieuwe brede openbare basisschool De 
Meerwaarde in Strijen en het nieuwe gebouw van 
obs De Hooistoof in het buurtschap Strijensas.

Luc van Heeren, algemeen directeur van de Hoeksche 
Waardse Stichting Acis, vertelt dat in Strijen de openbare 
basisscholen De Striene en De Patrijspoort samen verdergaan 
als obs De Meerwaarde. “Die naam wijst erop dat onze open-
bare basisschool echt meerwaarde biedt aan het dorp. In het 
gebouw zitten ook een peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang.” Obs De Hooistoof, met �2 leerlingen de enige basis-
school in Strijensas, heeft sinds januari een nieuw gebouw.

�

De expositie is georganiseerd door de Historische Vereniging 
Het Land van Strijen. Bij de tentoonstelling hoort een boekje, 
dat ingaat op de geschiedenis van de openbare scholen in de 
gemeente Strijen en algemene historische ontwikkelingen. 
“Denk daarbij aan de schoolstrijd, artikel 2� over de vrij-
heid van onderwijs, maar ook de recente verzelfstandiging 
van het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard”, aldus 
verenigingssecretaris Cor in ’t Veld. Hij voegt eraan toe dat 
de gemeente Strijen een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
ontwikkeling van het openbaar onderwijs, omdat de SDAP-
politica Suze Groeneweg uit Strijensas kwam. Zij was als eer-
ste vrouwelijke Tweede Kamerlid vurig pleitbezorgster van 
het volksonderwijs. 

Meer informatie over de expositie staat op 
www.hetlandvanstrijen.com. 

Expositie over openbaar onderwijs

Nieuw jasje voor Zaan Primair



We benne op de wereld…
Een krachtige, professionele 
medezeggenschap is een 
meerwaarde voor elk bestuur. 
Zeker in het licht van het 
wetsvoorstel Goed onderwijs 
en bestuur, dat nu bij de 
Tweede Kamer ligt, is dat een 
actuele kwestie waar ik mij 
sterk voor maak. 
Vreemd, zult u zeggen, dat ik 
als directeur van een koepel-
organisatie voor bestuur en 
management een lans breek 
voor leerkrachten en ouders. 
Zo vreemd is dat niet, want 

als er professioneel met medezeggenschap wordt omgegaan, 
komt dat de kwaliteit van de organisatie en ons onderwijs 
ten goede. Soms lijkt het alsof bestuurders en managers aan 
de ene kant en leerkrachten en ouders aan de andere kant 
tegenstrijdige belangen hebben, maar wie verder kijkt, ziet 
dat het ons allemaal gaat om goed onderwijs voor onze kin-
deren. Ik zei het eerder al op het AVMO-congres. 
In dit kader wijs ik ook op de samenwerking die wij als 
VOS/ABB aangaan met de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO). Twee clubs met deels verschillende doelgroepen, 
maar met dezelfde missie. Onze nieuwe verenigingssecretaris 
Ritske van der Veen zegt in een interview op de volgende 
bladzijden dat het van groot belang voor het openbaar 
onderwijs is dat wij gezamenlijk met de VOO optrekken. 
Samen bereiken we een grotere doelgroep, waarbij we het 
overigens niet altijd op alle punten met elkaar eens hoeven 
te zijn. 
Dit past volgens mij prima in de gedachte van het openbaar 
onderwijs, namelijk dat we er zijn om mekaar te hellepe 
niewaar!

Theo Hooghiemstra

over onderwijs �

op zich namen. De vroegere adjunct-directeuren zijn in de 
nieuwe situatie directeuren geworden. Er vindt op de werk-
vloer zeer regelmatig overleg plaats tussen de cluster- en 
schooldirecteuren, zodat de bovenschoolse taken dicht bij 
de school kunnen worden geregeld. Groot voordeel hiervan 
is, zegt Hazelager, dat elke school een eigen directeur heeft 
die direct contact heeft met leerlingen, ouders en leerkrach-
ten, en dat de clusterdirecteuren ‘nog met hun benen in de 
onderwijsmodder’ het bovenschoolse op zich nemen. 
Met de nieuwe managementstructuur eindigde ROBIJN in 
de provincie Utrecht op de derde plaats in de strijd om de 
Nationale Onderwijsprijs. Deze prijs van het Instituut voor 
Nationale Onderwijs Promotie en de provincies is ingesteld 
om de creatieve kanten van het Nederlandse onderwijs voor 
het voetlicht te brengen.

Bestuurlijke samenwerking 

in Noord-Holland 
De Noord-Hollandse contactgroep voor 
bovenschools managers, die door VOS/ABB-
adviseur Silvia Schouten werd ondersteund, 
heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
Elf besturen in de provincie hebben in januari de 
handen ineengeslagen.

Jan Zijp van de bestuurscommissie openbaar primair onder-
wijs Alkmaar is voorzitter van het nieuwe Onderwijs Primair 
Noord-Holland: “Deze bestuurlijke samenwerking biedt ons 
de kans om de belangen van het openbaar primair onder-
wijs in de provincie sterker te behartigen en de kwaliteit van 
het onderwijs en de positie en het imago van het openbaar 
onderwijs in onze provincie te versterken.”

Ieder schoolbestuur is vrij om deel te nemen aan de ontwik-
keling en uitvoering van projecten op onder meer bestuurlijk, 
onderwijskundig, personeels- en facilitair terrein. Als voor-
beelden noemt Zijp samenwerking bij Europees aanbesteden, 
het inzetten van interim-directeuren en het opzetten van 
opleidingstrajecten. 

Het samenwerkingsverband kan ook gesprekspartner zijn 
voor hogescholen en andere instanties. “Je kunt gebruik-
maken van elkaars expertise en specialisme, waardoor onze 
efficiëntie wordt vergroot”, aldus Zijp. Het samenwerkings-
verband bestaat uit schoolbesturen van Texel tot en met Het 
Gooi, met in totaal 16� scholen, ��.000 leerlingen en �600 
personeelsleden. 

Op pagina �0 van dit blad staat een artikel over een vergelijk-
baar initiatief in de provincie Drenthe. 

Informatie: Silvia Schouten, 06-229�96��, 
sschouten@vosabb.nl 

Commentaar

De Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs 

IJsselstein Nieuwegein (ROBIJN)  heeft een prijs gewon-

nen voor een nieuwe managementstructuur. 

Ambtelijk secretaris Ans Hazelager van ROBIJN legt uit dat bij 
de fusie van het openbaar onderwijs in de Utrechtse gemeen-
ten IJsselstein en Nieuwegein, die in mei 2008 een feit werd, 
er bewust niet voor werd gekozen om één bovenschools 
directeur aan te stellen. “Men wilde geen dure bovenlaag 
die ergens in een kantoor ver van het onderwijs zou staan en 
van bovenaf beleid zou opleggen.” 
Er werd besloten om met vijf clusterdirecteuren te gaan 
werken, die elk de bovenschoolse taken en aansturing van 
twee scholen met de eventueel daarbij behorende locaties 

Prijs voor nieuwe managementstructuur
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Ritske van der Veen volgt Joop Vlaanderen 
op, die binnen VOS/ABB teammanager 
Bestuur en Inrichting is geworden. Voordat 
Van der Veen in het oprichtingsjaar 1998 
bij VOS/ABB kwam, had hij al een carrière 
in het openbaar voortgezet onderwijs in 
Amersfoort achter de rug. In die stad was 
hij bovendien lang politiek actief geweest 
als raadslid en wethouder namens de Partij 
van de Arbeid. 
Hij legt uit dat VOS/ABB meer beleidsruim-
te heeft gekregen, nu de algemene belan-
genbehartiging voor de onderwijswerkge-
vers is overgenomen door de PO-Raad en 
VO-raad. “We houden ons bijvoorbeeld 
niet meer bezig met de cao-onderhan-
delingen, dat doen de sectororganisaties 
nu. Zoals bekend, zijn die mede op ver-
zoek van ons en onze collega-organisaties 
opgericht om namens de schoolbesturen 
een sterkere onderhandelingspositie te 
hebben. De ruimte die hierdoor binnen 
VOS/ABB is ontstaan, willen wij benutten 
om het openbaar onderwijs, waar wij als 
koepelorganisatie per slot van rekening 
voor zijn opgericht, nog beter voor het 
voetlicht te brengen. We horen van onze 
leden dat ze dit van groot maatschappelijk 
belang vinden, omdat openbare scholen 
door de algemene toegankelijkheid die ze 
nastreven, bij uitstek ontmoetingsscholen 
zijn. Leerlingen met verschillende sociale en 
culturele achtergronden leren op basis van 
wederzijds respect met en over elkaar. Het 
openbaar onderwijs kan trots zijn op die 
diversiteit, die vaak een afspiegeling is van 
de leefomgeving.”   

Stevig op de kaart
De afgelopen jaren heeft VOS/ABB veel 
kennis en ervaring opgedaan, die goed 
kan worden gebruikt om de positionering 
en profilering van het openbaar onderwijs 
te versterken. “We hebben bijvoorbeeld 
in verschillende regio’s gecompliceerde 
bestuurlijke trajecten begeleid, waarbij het 

‘Samen staan we sterk voor het openbaar onderwijs’
Ritske van der Veen nieuwe verenigingssecretaris van VOS/ABB

Een sterke profilering en positionering van zelfbewuste openbare scholen en besturen. Dat is 

waar Ritske van der Veen zich met kracht voor inzet als nieuwe verenigingssecretaris van 

VOS/ABB. Hij wijst in dit kader onder meer op het nieuwe netwerk communicatie en marketing 

van VOS/ABB. Ook legt hij uit waarom de samenwerking met de Vereniging Openbaar 

Onderwijs wordt geïntensiveerd.

Ritske van der Veen: ‘Het is voor het openbaar 
onderwijs van belang dat we samen optrekken.’
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erg belangrijk was om het openbaar onderwijs de stevige 
positie te geven die het vanuit maatschappelijk oogpunt 
verdient.” Van der Veen begeleidde onder meer dergelijke 
trajecten in de omgeving van Helmond , rond Meppel en 
Staphorst en in Noord-Limburg. Hij zette daarbij niet alleen 
de bestuurlijke professionaliteit van VOS/ABB in, maar wist 
als ex-wethouder ook goed om te gaan met lokale politieke 
gevoeligheden.
Van de vele contacten in het openbaar onderwijs krijgt 
VOS/ABB geregeld te horen dat positionering en profile-
ring van openbare scholen gebaat is bij goede commu-
nicatie en marketing. Dit is een terrein waarop sommige 

besturen al met succes actief zijn, maar dat over het alge-
meen in het onderwijs nog niet sterk ontwikkeld is. “Daarom 
hebben wij recent een netwerk opgericht voor bestuurders, 
managers en communicatiemedewerkers in het openbaar 
onderwijs. De eerste bijeenkomst is op 21 april in Zwolle. Ik 
nodig ieder lid dat geïnteresseerd is, van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn! Het is goed om met elkaar van gedachten 
te wisselen, waarbij we natuurlijk ook als VOS/ABB willen 
laten zien wat we op gebied van communicatie en marketing 
kunnen betekenen.” 

Bredere doelgroep
Het is duidelijk dat Van der Veen met de kennis en jarenlan-
ge ervaring die binnen VOS/ABB aanwezig is, de toegevoeg-
de waarde van de vereniging verder wil uitbouwen. Daartoe 
heeft hij onlangs ook samenwerking gezocht met de lande-
lijke Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). “Het is voor het 
openbaar onderwijs van belang, dat wij waar nodig samen 
optrekken. Met de VOO kunnen wij een bredere doelgroep 
bereiken en bedienen dan alleen bestuurders en managers. 
De VOO richt zich ook op leerlingen, ouders, medezeggen-
schapsraden en leerkrachten.” Hij is niet bang dat samenwer-
king tot botsingen van belangen zal leiden. Het is juist een 
kenmerk van het openbaar onderwijs, benadrukt Van der 
Veen, om alle betrokkenen in gezamenlijkheid actief bij de 
organisatie van het onderwijs te betrekken.
Dit kenmerk past volgens hem bovendien naadloos in de 
ontwikkelingen rond good governance, waarbij ervan uit 
wordt gegaan dat scholen een brede maatschappelijke func-
tie vervullen. Van der Veen verwijst naar een uitspraak van 
VOS/ABB-directeur Theo Hooghiemstra. Die zei op het con-
gres van de Algemene Vereniging van Medewerkers in het 
Onderwijs (AVMO) van de Algemene Onderwijsbond (AOb), 
op � november in de Jaarbeurs in Utrecht, dat bestuurlijke 
kwaliteit gebaat is bij een sterke invloed van ouders en 
leerkrachten. “Ik vind dat het van goed bestuur getuigt en 
dat het de kwaliteit ten goede komt als je als bestuurder 
een sterke medezeggenschap organiseert en equipeert”, zei 
Hooghiemstra toen.

Alle terreinen
De samenwerking met de VOO zal binnen-
kort gestalte krijgen, zo licht Van der Veen 
toe. “We gaan zo snel mogelijk inhoudelijk 
met elkaar samenwerken op die punten 
waar dat meerwaarde oplevert, bijvoor-
beeld door onze netwerken aan elkaar te 
koppelen en samen trainingen te organise-
ren. We willen ook gezamenlijke communi-
catiemiddelen inzetten, zoals een website 
die helemaal op het openbaar onderwijs is 
gericht, gezamenlijke nieuwsbrieven en een 
blad waarin we als VOS/ABB en VOO alle 
facetten van het openbaar onderwijs kun-
nen belichten.”

‘Samen staan we sterk voor het openbaar onderwijs’

‘Alle 
facetten 
van 
openbaar 
onderwijs 
belichten’

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Intentieverklaring

De besturen van VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) hebben op donderdag 
12 februari een intentieverklaring ondertekend voor 
intensieve samenwerking. In de verklaring staat dat 
het openbaar onderwijs een herkenbaar gezicht 
nodig heeft. ‘Juist in deze tijd is de krachtige ontwik-
keling van de identiteit van het openbaar onderwijs 
van grote betekenis voor de samenleving. Een identi-
teit die kinderen onverdeeld voorbereidt op volwaar-
dig burgerschap en op een houding van nieuwsgie-
righeid en respect.’
VOS/ABB en de VOO geven aan dat samenwerking 
een logische stap is, omdat de ‘belangen van leerlin-
gen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, medezeg-
genschapsraden en schoolbesturen in het openbaar 
onderwijs steeds meer parallel lopen’. Bovendien 
is het goed voor de belangenbehartiging voor het 
openbaar onderwijs, zo staat in de verklaring, dat 
beide organisaties hun kennis en kunde bundelen. 
Zo worden er gezamenlijke initiatieven ontwikkeld, 
bijvoorbeeld om de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs meer onder de aandacht te brengen. Ook 
willen VOS/ABB en de VOO samen de medezeggen-
schap, ouderbetrokkenheid en governance-praktijk 
van de schoolbesturen versterken. Andere punten 
waarop de samenwerking gestalte zal krijgen, zijn de 
ontwikkeling van tussen- en buitenschoolse opvang, 
het onder de aandacht brengen van hernieuwde 
mogelijkheden voor godsdienstig en humanistisch 
vormingsonderwijs en het opzetten en uitvoeren van 
een imagocampagne voor het openbaar onderwijs.
Het is de bedoeling dat de samenwerking medio 
2010 wordt geëvalueerd. VOS/ABB en de VOO zullen 
dan vervolgconclusies trekken over de uiteindelijke 
organisatorische vormgeving van het proces.

De intentieverklaring staat op www.vosabb.nl (zie 
‘Openbaar onderwijs’).



van 2,� miljard, wat neerkomt op 60 euro per leerling. Als 
je het zo bekijkt, valt het dus wel mee. Bovendien vormen 
de rijke besturen met 16 procent slechts een beperkt deel 
van het totale aantal. Uit het onderzoek komt ook naar 
voren dat het aantal po-besturen met te weinig vermogen 
27 procent is. Dat zijn er dus meer! In de berichtgeving in 
de media is dat stelselmatig weggelaten, waardoor er een 
zeer onevenwichtig beeld is ontstaan, dat absoluut niet 
overeenkomt met de werkelijkheid. Het is voor die arme 
schoolbesturen natuurlijk zeer vervelend dat ze over één kam 
worden geschoren met hun rijke broeders. Het PwC-rapport 
laat gelukkig wel nuances zien, waarmee wordt ontkracht 
dat bestuurders notoire oppotters zouden zijn en dat het pri-

Naar aanleiding van onder meer de ronkende publicaties in 
het Onderwijsblad van de AOb kreeg PwC van het ministe-
rie opdracht om de vermogensposities van schoolbesturen 
in het primair onderwijs in kaart te brengen. Financieel 
adviseur Reinier Goedhart van VOS/ABB, die op de website 
www.vosabb.nl een verhelderende toelichting op dit zeer 
technische rapport heeft geschreven, benadrukt dat er een 
heel ander beeld uit naar voren komt dan wat de AOb sug-
gereerde. “Natuurlijk, er zijn schoolbesturen waarvan je zou 
kunnen zeggen dat die te rijk zijn. Die hebben meer vermo-
gen dan wat er voor een gezonde bedrijfsvoering nodig is. 
Maar in totaal heeft het primair onderwijs circa 100 miljoen 
euro meer vermogen dan noodzakelijk, op een totaalbedrag 

Schoolbesturen worden in de media vaak ten onrechte neergezet als organisaties die oneindig 

veel geld op spaarrekeningen parkeren. Publicaties van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zijn 

debet aan dit negatieve beeld. Onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van 

het ministerie van OCW bevestigt wat schoolbesturen en VOS/ABB allang weten: het beeld is een 

stuk genuanceerder. Op basis van dit onderzoek heeft VOS/ABB een rekenmodel ontwikkeld, 

waarmee besturen kunnen bepalen of ze te weinig, te veel dan wel voldoende vermogen hebben.

Gedegen risicoprofiel noodzakelijk voor gezonde bedrijfsvoering

Rekenmodel van VOS/ABB voor bepaling van vermogenspositie

Rekenmodel VOS/ABB geeft duidelijkheid 
over vermogenspositie.
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schoolorganisatie zijn vertegenwoordigd, stellen we aller-
eerst vast wat de impact van bepaalde risico’s is, door na 
te gaan in hoeverre risico’s worden beheerst. Vervolgens 
wordt in overleg met de directeuren vastgesteld wat de 
kans is dat een risico zich ook daadwerkelijk voordoet. Op 
basis van het risicoprofiel is het mogelijk om met een spe-
ciaal door VOS/ABB ontwikkeld rekenmodel te bepalen of 
de bufferfunctie die het bestuur heeft, te groot, te klein 
dan wel voldoende is. Daarbij wordt meteen duidelijk 
welke beleidsterreinen belangrijk zijn om de schoolorga-
nisatie beter in control te krijgen.” 

Governance-gedachte
Goedhart benadrukt dat het risicoprofiel dat VOS/ABB 
kan opstellen, niet alleen van belang is voor een gezonde 
bedrijfsvoering, maar ook van grote waarde is in het licht 
van de governance-gedachte. “Hoe beter je je risico’s in 
beeld hebt en beheerst, des te lager kan de bufferfunc-
tie zijn. Dat betekent dat er minder geld nodig is om te 
voorkomen dat de organisatie in onvoorziene situaties 
in problemen komt. Het geld dat hiermee vrijkomt, kan 
worden gebruikt in het primaire proces. Je kunt dus als 
bestuurder aan je omgeving laten zien dat je met goed 
financieel management een efficiënte schoolorganisatie 
leidt die doet wat die moet doen, namelijk goed onder-
wijs verzorgen.” 

maire proces en de leerkrachten er bekaaid vanaf zouden 
komen. De conclusie van de onderzoekers van PwC is zelfs 
dat het verschil tussen het benodigd en aanwezig vermo-
gen gering is.”

Veel meer risico’s
Goedhart is blij met de onderzoeksresultaten, maar het 
PwC-rapport is volgens hem vooral bij de bepaling van de 
bufferfunctie niet volledig. Het financiële weerstandsver-
mogen dat schoolbesturen moeten hebben, hangt af van 
vele factoren. De onderzoekers van PwC benoemen er 
slechts vier. “Ze hebben het over de mogelijke daling van 
leerlingenaantallen, arbeidsconflicten, risico’s op overige 
baten en restrisico’s. Dat vinden we bij VOS/ABB echt veel 
te beperkt. Je kunt de benodigde bufferfunctie pas bepa-
len, als je een goed risicoprofiel van de totale organisatie 
hebt. Dan heb je het echt over veel meer zaken. Denk aan 
de kwaliteit van de planning-en-controlcyclus, onderwijs-
kundige risico’s en personele kwesties, zoals leeftijdsop-
bouw en al of niet aanwezige bekwaamheden.” Goedhart 
erkent dat het voor schoolbesturen een ingewikkelde klus 
kan zijn om alle risico’s goed in beeld te krijgen. Daarom 
biedt VOS/ABB de mogelijkheid om hierbij te helpen. 
“Wij kijken naar circa 2� mogelijke risico’s die van belang 
zijn om een goed beeld te krijgen van de omvang van de 
buffer die een schoolorganisatie moet hebben. In samen-
spraak met een werkgroep waarin alle disciplines van de 

Gedegen risicoprofiel noodzakelijk voor gezonde bedrijfsvoering

Informatie
De toelichting die financieel adviseur Reinier 
Goedhart heeft geschreven op het technische rapport 
van PricewaterhouseCoopers en het rekenmodel dat 
VOS/ABB heeft ontwikkeld, staan beide op  www.
vosabb.nl (zie het bericht van 16 december 2008 in 
het dossier Financiën). Het rekenmodel kan gratis 
worden gedownload. Schoolbesturen die geïnteres-
seerd zijn in een gedegen risicoprofiel, dat nodig is 
om het rekenmodel goed te kunnen gebruiken voor 
de bepaling van de benodigde bufferfunctie, kun-
nen contact opnemen met financieel adviseur Reinier 
Goedhart, 06-�00�9660, rgoedhart@vosabb.nl.  

tekst: Martin van den Bogaerdt • foto’s: StockXchng (calculator) en Martin Droog

Totaal vertekend beeld
De publicaties in het Onderwijsblad leidden in 
de media tot veel negatieve berichtgeving over 
schoolbestuurders. Onder de noemer ‘kampioen 
oppotten’ suggereerde het blad van de Algemene 
Onderwijsbond in februari 2008 dat het basis- en 
speciaal onderwijs ‘de welvarendste van alle onder-
wijssectoren’ zouden zijn. In 2007 kwam de AOb al 
met vergelijkbare berichtgeving over het voortge-
zet onderwijs. De media sprongen hier bovenop, 
waardoor er een totaal vertekend beeld van de 
werkelijkheid ontstond. Persbureau Novum meldde 
bijvoorbeeld dat scholen ‘absurd veel geld op de 
bank hebben staan’.  Het bericht werd één op één 
overgenomen door de serieuze pers, waaronder 
het doorgaans gematigde dagblad Trouw. De onge-
nuanceerde berichtgeving leidde bovendien tot 
Kamervragen. VOS/ABB heeft altijd gewezen op de 
nuances, onder meer door te wijzen op de financiële 
verantwoordelijkheid die zelfstandige schoolbestu-
ren tegenwoordig hebben. Vlak nadat de kopij voor 
dit blad naar de drukker was gegaan, kwam de AOb 
met nieuwe berichtgeving over de vermogenspositie 
van schoolbesturen.
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IVA beleidsonderzoek en advies, onderdeel van de 
Universiteit van Tilburg, heeft het onderzoek op ver-
zoek van VOS/ABB uitgevoerd. Er werd gebruikgemaakt 
van geld uit het budget dat het ministerie van OCW 
beschikbaar stelt voor het zogenoemde Kortlopend 
Onderwijsonderzoek. Centrale vraag was welke motiva-
ties ten grondslag lagen aan het besluit om het open-
baar primair onderwijs onder een zelfstandig bestuur 
op afstand van de gemeente te zetten. Als afgeleide 
daarvan wilden de onderzoekers weten wat er met 
verzelfstandiging werd beoogd en of de doelen zijn 
bereikt. Bovendien werd gekeken naar de intensiteit 
van het toezicht. 
Rob Pranger is eerste auteur van het boekje dat in het 
kader van het onderzoek is geschreven. Het viel hem 
op dat de verzelfstandiging van het openbaar primair 
onderwijs in veel gemeenten gepaard ging met emo-
ties. “Ik vond het bijna ontroerend om te zien dat 
gemeenteambtenaren die zich jarenlang met het open-
baar onderwijs hadden beziggehouden, daar moeilijk 
van los konden komen. Ze waren van het onderwijs 
gaan houden en zaten ineens met de handen in het 
haar. Hun kind was als het ware de deur uit. Ze had-
den moeite met de emotionele onthechting. Je kunt 
het misschien wel vergelijken met het empty nest 
syndrom. De gemeente bleef goedbedoelde adviezen 
geven, terwijl de verzelfstandigde besturen in hun rol 
wilden groeien.” Er was volgens Pranger niet alleen 
sprake van een emotionele onthechting, maar ook van 
een zekere braindrain. Ambtenaren met veel verstand 
van onderwijs waren ineens niet meer nodig. Bijna 
nooit werd ervoor gekozen om de bestaande kennis en 
ervaring te incorporeren in het zelfstandige bestuur. 
“Je zou je kunnen afvragen waarom je zo iemand niet 
binnenhaalt, want waardevolle expertise kun je als 

Besturen en gemeenten blij met zelfstandig openbaar onderwijs
Onderzoek naar motieven voor verzelfstandiging

De verzelfstandiging van het openbaar 

primair onderwijs zet in het hele land flink 

door, blijkt duidelijk uit de gegevens die 

VOS/ABB hierover heeft. Maar die infor-

matie laat niet zien waarom ervoor wordt 

gekozen zelfstandig van de gemeente ver-

der te gaan. Dat was reden voor VOS/ABB 

om hiernaar onderzoek te laten uitvoeren. 

Belangrijkste conclusie is dat gemeenten en 

het onderwijs verzelfstandiging over het 

algemeen een goede zaak vinden. De resul-

taten zijn gebundeld in een boekje. 

10 over onderwijsover onderwijs

Rob Pranger: ‘Verzelfstandiging van het 
openbaar onderwijs is een goede zaak.’
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bestuur goed gebruiken. Bovendien weet een ex-ambtenaar 
heel goed wat er speelt in gemeenteland.” 

Dubbele petten
Bij de vraag naar de motivatie van verzelfstandiging kwam 
vaak de ‘dubbelepettenproblematiek’ naar voren, oftewel de 
tegengestelde belangen die een wethouder kan hebben als 
gemeentebestuurder en bestuurlijk verantwoordelijke voor 
het openbaar onderwijs. “Uit de antwoorden die wij binnen-
kregen, kwam een beeld naar voren dat het met die dub-
bele petten wel meeviel. Toch werd het belangrijk geacht te 
verzelfstandigen om elke schijn van belangenverstrengeling 
te voorkomen. Wat we ook tegenkwamen, was dat een wet-
houder om het beeld van belangenverstrengeling tegen te 
gaan het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder 
onderwijs bevoordeelde of juist achterstelde. Als het bestuur 
losstaat van de gemeente, ben je daarvan af.” Het is belang-
rijk, zegt Pranger, dat de politieke invloed niet alsnog via 
een zijdeur het verzelfstandigde bestuur binnenkomt. “De 
benoeming van bestuurders moet een transparante proce-
dure zijn. Zet er bekwame mensen neer die verstand hebben 
van onderwijs, dáár gaat het om. Een krachtig bestuur is 
voorwaarde voor goed openbaar onderwijs!”
Een ander voordeel van verzelfstandiging is dat het open-
baar onderwijs bedrijfsmatiger kan werken. “Zonder dat 

ik de gemeenten wil diskwalificeren, is het duidelijke dat 
zelfstandige besturen over het algemeen op een efficiëntere 
manier met hun geld omgaan. Onder de gemeenten was er 
meer bureaucratie. Bovendien was er toen voor de scholen 
geen goed zicht op de hoeveelheid geld die voor het onder-
wijs beschikbaar was. Ik heb voor het onderzoek bestuurders 
gesproken, die zeiden dat er in de nieuwe situatie weliswaar 
in totaliteit minder geld was, maar dat ze met dat mindere 
geld meer dingen konden doen.” Een tip die de onderzoe-
kers kregen, was dat het bij de financiële ontvlechting goed 
is om een externe, onafhankelijke partij in te schakelen. 
“Dat heeft een hoop gedonder om de poen voorkomen”, zo 
citeert Pranger een van de respondenten.
Op het gebied van het toezicht viel het volgens hem op dat 
er enerzijds wordt aangedrongen op terughoudendheid van 
de gemeente, maar dat de verzelfstandigde besturen zich 
anderzijds realiseren dat de gemeente ook in de nieuwe situ-
atie wettelijk medeverantwoordelijk blijft voor de instand-
houding van kwalitatief goed openbaar onderwijs en dat 
goed toezicht dus van belang blijft.

Werk aan de winkel
De belangrijkste conclusie die Pranger uit het onderzoek 
trekt, is dat verzelfstandiging van het openbaar primair 
onderwijs ‘een goede zaak’ is. Tegelijkertijd merkt hij op dat 
nog niet het maximale eruit wordt gehaald. “Bijvoorbeeld in 
termen van horizontale verantwoording. Tweederde van de 
respondenten geeft aan dat dit nog onvoldoende is gereali-
seerd. Eenderde vindt dus dat dit wel goed is geregeld. Er is 
dus nog werk aan de winkel, maar aan de andere kant kun je 
ook zeggen dat er al veel is bereikt.”

Besturen en gemeenten blij met zelfstandig openbaar onderwijs

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Goede ontwikkeling
VOS/ABB ziet in de onderzoeksresultaten een beves-
tiging van het standpunt dat verzelfstandiging van 
het openbaar primair onderwijs een goede ontwik-
keling is. Verenigingssecretaris Ritske van der Veen: 
“Los van de gemeenten kunnen openbare school-
besturen hun eigen keuzes maken, onafhankelijk 
van de politieke wind die er waait. Dat is principieel 
een belangrijke zaak. Het is ook positief voor de 
positionering en herkenbaarheid van het openbaar 
onderwijs. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat 
zelfstandige besturen doelmatiger kunnen werken. 
Ze hebben in de nieuwe situatie veel minder last van 
de bureaucratie, die in sommige gemeenten zeer 
stroperig kan zijn.” Van der Veen beveelt bestuur-
ders, directies en managers die nog in een verzelf-
standigingsproces van het openbaar onderwijs zitten 
of daar nog aan moeten beginnen, het boekje van 
het IVA van harte aan. 
Hij wijst er ook op dat verscheidene VOS/ABB-advi-
seurs veel kennis ervaring hebben op het gebied van 
bestuurlijke verzelfstandiging. Meer informatie daar-
over kunt u inwinnen bij Joop Vlaanderen, teamma-
nager Bestuur en Inrichting: 06-229�9671,  
jvlaanderen@vosabb.nl 

Bestellen
Het boekje ‘Verzelfstandiging van het openbaar pri-
mair onderwijs. Een onderzoek naar de motieven en 
doelen van de verzelfstandiging en de intensiteit van 
het toezicht in de praktijk’ (ISBN 978-90-68��-��8-�) 
is in januari verschenen. Alle bij VOS/ABB aangesloten 
besturen hebben een exemplaar ontvangen. Het boek-
je kan worden (na)besteld via www.vosabb.nl 
(Publicaties>Brochures>Bestelformulier). Leden van 
VOS/ABB betalen 6,�0 euro, niet-leden 8,�0 euro per 
stuk.

De (gratis) niet-opgemaakte online versie in pdf-for-
maat staat op www.vosabb.nl (Publicaties>Brochures).
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Beeldbepalend gebouw voor vmbo en praktijkonderwijs

Via in Kampen

Een gebouw waarvan je 

niet achteloos denkt : oh, 

daar staat een school. Nee, 

een gebouw waar je langs-

loopt en van denkt: waar 

zou dát voor zijn? Die 

opdracht kreeg architecten-

bureau VVKH voor Via, de 

nieuwe vmbo- en praktijk-

school in Kampen. 

Missie geslaagd, al moet 

de akoestiek nog wel wor-

den verbeterd.

tekst: Luutje Niemantsverdriet • foto’s: Martine Sprangers

Sportbox steekt uit gebouw en 
‘hangt’ boven hoofdingang.

Veel licht door de hoge, glazen gevels.
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Via is een verrassend en beeldbepalend gebouw aan een uitvalsweg 
van Kampen. Het is dit schooljaar in gebruik genomen door het Almere 
College en het Ichthus College voor hun vmbo en praktijkonderwijs. Van 
buiten: langgerekte, hoge glazen gevels en een appelgroene sportbox 
met drie gymzalen, die uit het gebouw steekt en boven de hoofdingang 
‘hangt’. Van binnen: een enorme centrale hal, waar zich alle praktijk-
domeinen bevinden. Veel glas, veel licht, veel doorkijkjes, veel open 
ruimte. 
Het is een project, waarin de openbare en de christelijke school elkaar 
hebben gevonden. En dat in Kampen, dat bekendstaat als strenggelovig 
en behoudend. Beide scholen zaten acht jaar geleden met afgeschre-
ven gebouwen, vertelt Richard Onderweegs, voorzitter van de raad van 
bestuur van het Almere College. “Als je ieder voor zich gaat bouwen, 
krijg je iets armetierigs. Samen konden we de gemeente enthousiast 
krijgen en die heeft zich van een bijzondere kant laten zien met een 
royaal budget.” De opzet was een facilitaire samenwerking, maar ook 
op onderwijskundig gebied vinden de scholen elkaar. Dat is meerwaar-
de, vindt Onderweegs. Het huidige aantal van circa 700 leerlingen kan 
nog groeien tot 900.

Thuisbases
De eigen identiteit krijgt vorm in de ‘thuis-
bases’ op de eerste verdieping. Daar hebben 
de twee scholen ieder hun eigen instructielo-
kalen, die via trappen in directe verbinding 
staan met de praktijkruimten in de centrale 
hal, waar je van bovenaf in kijkt. De ruim 
100 leerlingen van de praktijkschool hebben 
hun ‘thuisbases’ en praktijkruimten bene-
den in de hal, geïntegreerd en toch in een 
beschermde omgeving. Met een eigen ingang, 
plein en overblijfruimte. 
In de hele school hebben alle praktijkruimten een eigen instructiege-
deelte. Bij de eenheden zijn wc’s, zodat de leerlingen tijdens de les 
niet de hele school door hoeven als ze naar het toilet moeten. Alles is 
transparant, docenten en leerlingen kunnen elkaar in aangrenzende 
ruimten zien. Bijzonder is ook de inrichting. Geen standaardmeubilair, 
maar comfortabele stoelen in de kantine. Leuke elementen, zoals het 
amfitheater in de hal, waarvan de paarsblauwe bekleding mooi afsteekt 
tegen het appelgroen van de sportbox. In de hal etaleren alle richtingen 
waar ze mee bezig zijn.

Mogelijkheden
Architectenbureau VVKH in Leiden heeft zich creatief helemaal kunnen 
uitleven, maar daar blijken ook nadelen aan te zitten. “De akoestiek 
is nog niet perfect”, zegt directeur Roel Krijnen. “Zo’n open gebouw 
geeft onrust en veel prikkels. Dat vergt nog wat doortimmeren en 
doordenken. Maar het is oplosbaar, al maakt het het werken nu zwaar. 
Onderwijsvernieuwing is iets van jaren en met dit gebouw is de basis 
gelegd. Het geeft voldoende mogelijkheden om aan te passen.” In elk 
geval heeft het gebouw de belangstelling gewekt van andere architec-
ten, die graag komen kijken.
“Grootste voordeel van dit gebouw is dat de leerlingen hier echt wor-
den voorbereid op het mbo”, aldus Krijnen. “Omdat het zo open is, 
kunnen ze in de praktijkruimten eenvoudig zien wat ze kunnen kiezen. 
Met de faciliteiten die we hier hebben, kunnen ze uitproberen wat hun 
in de maatschappij te wachten staat.” 

Beeldbepalend gebouw voor vmbo en praktijkonderwijs

Door open praktijkruimten zien leerlingen 
wat ze kunnen kiezen.

Paarsblauw amfitheater steekt af tegen 
appelgroene sportbox.

Vitrine met daarachter instructielokaal 
van praktijkdomein.

Praktijkdomeinen in centrale hal met trap 
naar thuisbasis.

‘Leerlingen 
worden 
echt voor-
bereid op 
mbo’
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Pilot aanmelden
Omdat er veel verschillende manieren zijn om innoverend 
aan te besteden, blijkt het volgens Schraven in de praktijk 
lastig de juiste keuze te maken. Het SCS kan daarbij de hel-
pende hand bieden. Tegelijkertijd is het servicecentrum op 
zoek naar inspirerende praktijksituaties om de kennis over 
aanbestedingsinnovaties uit te breiden. “Projecten kunnen 
worden aangemeld via onze website. We selecteren de pilots 
op basis van inhoudelijke criteria om zo veel mogelijk bruik-
bare informatie te bundelen. Zo kunnen we als het ware een 
atelier voor privaat publieke samenwerking en innovatief 
aanbesteden inrichten. Belangrijk criterium is natuurlijk de 
bereidheid om de kennis die in een project is opgedaan, met 
anderen te delen.” 

Het Servicecentrum Scholenbouw is in het leven geroepen 
door  de ministeries van Financiën en OCW, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de organisaties voor bestuur 
en management in het primair en voortgezet onderwijs, 
waaronder VOS/ABB. De Tweede Kamer gaf dit najaar goed-
keuring aan de oprichting ervan. 
Kennismanager Jan Schraven legt uit dat het SCS kan hel-
pen bij een efficiënter bouwproces. “Bij een traditionele 
aanbesteding worden verschillende fasen doorlopen, van 
het maken van een pro-
gramma van eisen, het 
ontwerpen, het daad-
werkelijk bouwen tot het 
beheer. Het is efficiënter 
om meerdere fasen in 
één aanbestedingscon-
tract samen te brengen. 
Dat kan aanzienlijke 
voordelen opleveren.”
De grootste voordelen 
zijn volgens Schraven te 
behalen uit de zogenoemde life-cycle-benadering, oftewel 
het verbinden van investeren en exploiteren. “In het onder-
wijs zijn deze taken verdeeld tussen gemeente en school-
bestuur. De gemeente ontvangt voor kapitaallasten een 
vergoeding uit het Gemeentefonds, terwijl het schoolbestuur 
van het ministerie van OCW geld krijgt voor de exploitatie.” 
Die verschillende geldstromen kunnen worden gebundeld. 
Schraven wijst in dit kader op de bestuurovereenkomst, een 
model dat is ontwikkeld voor de bouw van het Montaigne 
Lyceum in de Haagse nieuwbouwwijk Ypenburg. “In dit 
model sluit de gemeente een contract met de private partij, 
waarbij het bestuur middelen uit de exploitatievergoeding 
beschikbaar stelt aan de gemeente.” Het is ook mogelijk, legt 
hij uit, dat het schoolbestuur als wederpartij van de private 
partner optreedt, waarbij de gemeente een investeringsver-
goeding aan het bestuur beschikbaar stelt, de zogenoemde 
doordecentralisatie. Hij wijst ook op de mogelijkheden van 
samenwerking tussen het onderwijs en woningcorporaties. 
Die hebben wettelijk de opdracht om voorzieningen te rea-
liseren met een (semi-)publieke functie. “Onderwijs blijkt 
voor de corporaties een interessante partij te zijn, gezien 
het grote aantal projecten van maatschappelijk vastgoed dat 
inmiddels gezamenlijk wordt ontwikkeld.”

VOS/ABB is een van de initiatiefnemers van het Servicecentrum Scholenbouw (SCS), dat afgelopen 

najaar van start is gegaan. Het SCS richt zich op gemeenten en schoolbesturen die meer willen we-

ten over innovatieve aanbestedings- en financieringsvormen en publiek private samenwerking. Om 

de kennis hierover te verbreden, is het servicecentrum op zoek naar pilotprojecten.

Servicecentrum Scholenbouw 
op zoek naar pilots

Innovatief aanbesteden en publiek private samenwerking

‘Meerdere 
fasen 
in één 
aanbesteding 
samenbrengen’
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tekst: Martin van den Bogaerdt • foto: Harry Tielman

Louk Heijnders
Louk Heijnders is per 1 maart directeur van het 
Servicecentrum Scholenbouw. Hij is benoemd door de 
ministeries  van Financiën en OCW. Heijnders werkte 
hiervoor bij de Rijksgebouwendienst. Hij was daar pro-
grammadirecteur voor duurzaamheid, organisatie-ont-
wikkeling en efficiency.
Het Servicecentrum Scholenbouw is gevestigd in Den 
Haag. Meer informatie en alle contactgegevens staan 
op www.scsb.nl. Daar staat ook de button ‘project aan-
melden’. 
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tekst: Inge Klijn • foto: Peter Arno Broer

deze nieuw op te richten school moeten leerlingen worden 
geplaatst die veel overlast geven. “Het gaat bijvoorbeeld 
om kinderen die bij het minste geringste kwaad en agres-
sief worden. Door deze leerlingen tijdelijk uit de klas te 
halen, voorkom je overbelasting van docenten en verbeter je 
het imago van de school.” Op de nieuwe voorziening moet 
plaats komen voor 100 tot 1�0 leerlingen van alle vo-scholen 
in de stad Utrecht. Er zal intensief onderwijs worden gegeven 
met twee keer zo veel begeleiding als normaal. De Utrechtse 
School moet in augustus van start gaan. 
Pieter Winsemius is behalve voorzitter van de Taskforce 
Utrechts vmbo ook lid van de Wetenschappelijke Raad voor 
het  Regeringsbeleid. Als WRR-lid lanceerde hij eind januari 
het idee voor zogeheten plusscholen, speciaal voor ‘overbe-
laste’ vmbo- en mbo-leerlingen. Dat beide plannen op elkaar 
lijken, is dus niet zo gek.

Beter onderwijs 
Om de Utrechtse vmbo-scholen in de oude stad weer aan-
trekkelijk te maken, wil de taskforce ook dat de kwaliteit van 
het onderwijs omhooggaat. De stad heeft nu twee vmbo’s 
die volgens de Inspectie van het Onderwijs zeer zwak zijn. 
Dat zijn het Delta College van de confessionele Willibrord 
Stichting en het openbare Meerstroom College, dat onder 
NUOVO valt. Beide scholen krijgen een nieuw gebouw en 
een nieuwe naam. Kaldewaij vertelt ook 
dat deze scholen hard werken aan het 
verbeteren van hun onderwijskwaliteit. 
“Leerkrachten moeten hun doelen hoger 
stellen, zich afvragen hoe hun leerlingen 
betere cijfers kunnen halen. Ze beschou-
wen de slechte resultaten nu nog te veel 
als een gegeven. Er is veel meer uit deze 
leerlingen te halen.” Docenten worden 
bijgeschoold en gaan vaker in elkaars les-
sen kijken. 
In het Aanvalsplan Utrechts vmbo van de 
taskforce staat verder dat met hulp van 
de provincie er met de gemeenten rond 
de stad Utrecht harde afspraken worden gemaakt om de 
grijze vlucht in te dammen.

Het Aanvalsplan Utrechts vmbo staat op www.vosabb.nl, 
bij het nieuwsbericht hierover van 6 februari in het sub-
dossier Onderwijs>Vmbo.

Utrecht heeft net als de andere grote steden last van de 
zogenoemde grijze vlucht. Autochtone en goed opgeleide 
allochtone ouders kiezen steeds vaker voor een vmbo buiten 
de oude stad. Hierdoor blijven in de stad veel ‘moeilijke’ leer-
lingen achter, waardoor het imago van de scholen daar nog 
meer verslechtert. De geplande nieuwbouw van het Limes 
College in de Vinexwijk Leidsche Rijn werd al geschrapt, uit 
angst dat deze school de stad verder zou leegzuigen. Om de 
problemen aan te pakken, richtte de Utrechtse onderwijs-
wethouder Rinda den Besten (PvdA) vorig jaar de Taskforce 
Utrechts vmbo op. 

Utrechtse School 
Voorzitter Jelle Kaldewaij van het bij VOS/ABB aangeslo-
ten bestuur NUOVO maakt deel uit van de taskforce. Hij 
somt een lange rij maatregelen op, die in het vorige maand 
gepresenteerde Aanvalsplan Utrechts vmbo staan. Het meest 
in het oog springt het plan voor de Utrechtse School. Op 

Het gaat niet goed met het vmbo in de stad Utrecht. Ouders kiezen massaal voor een school 

aan de rand van de stad of gaan naar buurgemeenten, zoals De Bilt en Maarssen. De Taskforce 

Utrechts vmbo zet in op betere onderwijskwaliteit. Ook moet het mogelijk worden om lastige 

leerlingen tijdelijk uit school te plaatsen. 

De lat moet hoger 
om ‘grijze vlucht’ in te dammen

Utrechtse taskforce voor beter vmbo

over onderwijs1�

‘Er is 
veel meer 
uit deze 
leerlingen 
te halen’

Bestuursvoorzitter Jelle Kaldewaij van NUOVO:
 ‘Leerkrachten moeten hun doelen hoger stellen.’



In de Texelse gemeentepolitiek was de verzelfstandiging 
van het openbaar primair onderwijs jarenlang onderwerp 
van discussie. Wethouder Marian Merkelbach (CDA) was het 
aanvankelijk met haar voorgangster en partijgenoot Nel 
Eelman-van’t Veer eens dat er geen noodzaak tot veran-
dering was. “We waren tevreden met de situatie zoals die 
was. Bovendien, er was in die tijd een netwerk opgericht 
om de directeuren van de openbare basisscholen bij elkaar 
te brengen. Ze opereerden daarvoor nog los van elkaar. Dat 
had vooral te maken met de verschillen per dorp hier op het 
eiland. We wilden kijken of dat bovenschools netwerk goed 
functioneerde. In de gemeenteraad klonken toen al wel 
geluiden om te verzelfstandigen, vooral vanuit de oppositie, 
maar het bleef altijd bij geluiden.”
Ernst Engbrenghof, directeur van de openbare Jac. P. 
Thijsseschool in Den Burg en tevens voorzitter van het hui-
dige managementteam, bevestigt het beeld dat Merkelbach 
schetst. “De gemeente was echt niet slecht voor ons. Er 
waren geen tekorten, er stonden goede 
gebouwen en er lagen geen lijken in de kast. 
Toch wilden wij als openbare basisscholen 
los van de gemeente verder onder een zelf-
standig bestuur.” Die wens had volgens hem, 
net als elders in het land, vooral te maken 
met de ‘dubbelepettenproblematiek’. Als 
voorbeeld noemt hij een kwestie rond het 
schoolzwemmen. “De gemeente was van 
plan om daarop te bezuinigen, maar de 
wethouder moest tegelijkertijd namens ons 
zeggen dat die bezuiniging niet door mocht 
gaan. We vonden ook dat de gemeente zich veel te veel 
op details met het schoolbeleid bemoeide. Je had bij wijze 
van spreken ambtelijke toestemming nodig om een andere 
kleur schriftjes aan te schaffen. Een ander probleem was dat 
de planning-en-controlcyclus van de gemeente en die van 
ons niet gelijkliepen. Dat was lastig bij het maken van de 
begroting. Zo waren er nog wat dingen. Dat gaat op den 
duur knellen.” Merkelbach zag deze nadelen ook en raakte 
ervan overtuigd dat verzelfstandiging een goede ontwikke-
ling was.

Verzelfstandiging en schaalvergroting
Toen de lumpsumfinanciering voor het primair onderwijs 
was ingevoerd, werd dat door de openbare scholen op het 
eiland gezien als een goed moment om verder na te gaan 
denken over de vraag hoe de gewenste ontvlechting kon 

worden vormgegeven. “Tegelijkertijd zag je de ontwikkeling 
dat de gemeenten zich steeds meer tot hun kerntaken wilden 
beperken. Kennelijk was de tijd rijp om onze wens tot verzelf-
standiging door te zetten. Een meerderheid in de gemeente-
raad vond dat ook, en gaf opdracht om er een onderzoek naar 
in te stellen. Niet alleen naar verzelfstandiging, maar ook naar 
mogelijke schaalvergroting. Dat was het moment waarop wij 
de hulp van VOS/ABB hebben ingeroepen”, aldus Engbrenghof. 
Onder begeleiding van adviseur Mariët Schilperoort zijn onder 
meer oriënterende gesprekken gevoerd met verscheidene 
besturen ‘aan de overkant’, zoals op Texel de Kop van Noord-
Holland en de rest van Nederland worden genoemd. Die 
gesprekken leverden om diverse redenen geen positief resul-
taat op. Een ander idee was dat er één bestuur voor openbaar 
primair onderwijs moest komen voor alle Waddeneilanden. 
“Dat leidde tot niets vanwege de fysieke afstand tussen Texel 
en de rest. Wij zijn als enige eiland op Noord-Holland gericht, 
de andere Waddeneilanden op Friesland.” Uiteindelijk werd 

besloten om een puur Texels bestuur op te richten. 
Dat had volgens Engbrenghof en Merkelbach niet 
in het minst met het onmiskenbare eilandgevoel 
te maken. “Wij regelen hier op het eiland het 
liefst alles zelf.”

Samenwerkingsbestuur
De schaalvergroting, waartoe de gemeenteraad 
opdracht had gegeven, kon worden gerealiseerd 
door de algemeen bijzondere Lubertischool in De 
Koog bij het nieuwe bestuur te betrekken. “De 
Lubertischool was in het verleden een openbare 

school, maar werd in de jaren tachtig algemeen bijzonder. 
Dat had toen ook al te maken met de wens om los te komen 
van de gemeente. Het was dus een logische keuze om deze 
school weer openbaar te maken, maar dat bleek vanwege de 
stichtingsnorm van minimaal 200 leerlingen niet mogelijk. We 
hebben toen mede op advies van VOS/ABB gekozen voor een 
stichting samenwerkingsbestuur.” Doordat de basisschool in 
De Koog nu ook onderdeel van Stichting Schooltij is, heeft dit 
bestuur zes basisscholen met in totaal 7�0 leerlingen. “Dat is 
natuurlijk nog steeds kleinschalig”, erkent Engbrenghof, die de 
verzelfstandiging daarom als een eerste stap ziet. “We zijn te 
klein om een algemeen directeur aan te trekken, daar hebben 
we de financiële middelen niet voor. Misschien kiezen we er 
straks voor, als we vanaf 1 april een definitief bestuur hebben, 
om een van de directeuren vrij te roosteren. Wie weet gaat het 
straks hartstikke goed, maar het kan ook zijn dat we na ver-

Verzelfstandiging op Texel past bij het onmiskenbare eilandgevoel
Samenwerkingsbestuur omarmt kernwaarden openbaar onderwijs

Het openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs op Texel is sinds 1 januari verzelf-

standigd. Onder de nieuwe stichting samenwerkingsbestuur Schooltij vallen vijf openbare basis-

scholen en één algemeen bijzondere basisschool. Adviseur Mariët Schilperoort van VOS/ABB 

heeft het verzelfstandigingsproces en de bestuurlijke krachtenbundeling op het eiland begeleid.
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‘Wij 
regelen op 
het eiland 
alles zelf’
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tekst: Martin van den Bogaerdt • foto’s: Martin van den Bogaerdt (vloedlijn) en Martin Droog
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loop van tijd toch moeten aanhaken bij een grote bestuur 
aan de overkant. Dan moeten we ons eilandgevoel dus 
opzijzetten. Of we zoeken alsnog bestuurlijke samenwerking 
met het openbaar voortgezet onderwijs hier op het eiland. 
Tot nu toe is dat niet gelukt, maar misschien dat het later 
wel lukt. Kortom, ik weet niet wat de toekomst ons gaat 
brengen.” 
Ook wethouder Merkelbach denkt dat de oprichting van het 
zelfstandige Schooltij niet het eindstadium is. “Als er uitein-
delijk toch voor wordt gekozen om het Texelse algemeen 
toegankelijk primair onderwijs onder te brengen bij een 
groter bestuur in Noord-Holland, zal dat makkelijker gaan 
dan voorheen, omdat het dan geen politieke kwestie in de 
gemeenteraad meer is. Schooltij kan er dan zelf over beslis-
sen, wat het een stuk makkelijker maakt.”

Verzelfstandiging op Texel past bij het onmiskenbare eilandgevoel
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VOS/ABB - advies

Adviseur Mariët Schilperoort heeft het proces van 
verzelfstandiging en bestuurlijke krachtenbundeling 
op Texel begeleid. De keuze voor een samenwerkings-
bestuur was volgens haar een pragmatische besluit 
dat paste in de opdracht van de gemeenteraad om de 
ontvlechting te combineren met schaalvergroting. “De 
stichtingnorm voor openbare basisscholen maakte het 
onmogelijk om de algemeen bijzondere Lubertischool 
van kleur te doen veranderen. Dan is de enige oplos-
sing om niet voor een bestuur voor openbaar onderwijs 
te kiezen, maar voor een stichting samenwerkingsbe-
stuur.”  
De identiteit van de openbare scholen binnen Schooltij 
is in de statuten vastgelegd. De zes scholen, ook de 
algemeen bijzondere Lubertischool, omarmen de kern-
waarden openbaar onderwijs, zoals die door VOS/ABB 
zijn opgesteld. 

De kernwaarden staan op www.vosabb.nl 
(homepage>button Kernwaarden Openbaar 
Onderwijs). Meer informatie over Schooltij staat op  
www.schooltij.nl. 

Informatie: Joop Vlaanderen, teammanager Bestuur & 
Inrichting, 06-229�9671, jvlaanderen@vosabb.nl 



Ontmoetingsschool scoort met ‘Keek op de week’
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De vijf vragen
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Frans Veijgen is directeur van samenwerkingsschool 

De Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland (gemeente 

Middelburg), die de Onderwijsprijs van de provincie 

Zeeland in de wacht sleepte. De jury was ‘bijzonder 

gecharmeerd’ van het ‘Keek op de week’-programma 

van De Lonneboot: een wekelijkse presentatie voor 

en door leerlingen. ‘Dit gaat een stuk verder dan de 

gebruikelijke week- of maandsluitingen’, oordeelde de 

jury. ‘Dit is een soort weekjournaal waarin de leerlingen 

de hoofdrol spelen. Origineel en creatief en met gebruik 

van moderne middelen als film en powerpoint. Ook is 

er een mooie wisselwerking tussen school en dorp’. 

De Lonneboot is nu in de race voor de Nationale 

Onderwijsprijs 2007/2009. Die wordt medio maart 

uitgereikt.

Wat is op dit moment de belangrijkste 
ontwikkeling in het onderwijs?
“De mogelijkheden van ICT, die zijn geweldig. Wij zetten de 
computer bij bijna alle vakken in. Het heeft een groot effect 
op taal en rekenen, want er is tegenwoordig heel goede 
software, waarmee we de kinderen echt maatwerk kunnen 
bieden. Bovendien zijn kinderen erg gemotiveerd om met de 
computer te werken. Wij hebben nu 26 computers, wat veel 
is voor een school met maar 100 leerlingen, en twee digitale 
schoolborden. Ons ‘Keek op de week’-programma heeft 
hierdoor ook een enorme impuls gekregen. De kinderen 
maken foto’s en filmpjes van gebeurtenissen op school en 
in het dorp, en verwerken die in een powerpointpresenta-
tie. Ook tekeningen worden ingescand om ze op een groot 
scherm te kunnen vertonen.”

Wat is volgens u het grootste probleem in het 
onderwijs?
“De verzuiling. Er worden overal nieuwe bredeschoolgebou-
wen neergezet, met twee aparte scholen erin, bijvoorbeeld 
in Middelburg met een openbare en een protestants-chris-
telijke school. De kinderen ontmoeten elkaar te weinig, ze 
leven in gescheiden circuits. Ik vind dat jammer, want samen-
werking geeft zoveel mogelijkheden. Onze eigen school 
bewijst het. De Lonneboot is sinds 199� een samenwerkings-
school, ontstaan uit een fusie tussen de openbare en de pro-
testants-christelijke school. Beide scholen hadden indertijd 
te weinig leerlingen. Als we toen geen samenwerking waren 
aangegaan, was er nu geen onderwijs meer geweest in ons 
dorp. En dat is precies wat je ziet gebeuren in veel kleine 
dorpen. Ons samenwerkingsmodel is een prima oplossing. 
Op De Lonneboot krijgen alle kinderen vanaf groep 1 vor-
mingsonderwijs: naar keuze algemeen of christelijk. Die les-
sen worden gegeven door de groepsleerkrachten. Het is echt 
iets anders dan godsdienst- of hvo-les, het is een samenhan-
gend geheel van vormingsonderwijs waarin de ontmoeting 
centraal staat.”

Wat wilt u kwijt aan de staatssecretaris?
“Ik wil haar vragen te focussen op zaken die echt belangrijk 
zijn. We horen steeds dat rekenen en taal beter moeten, 
maar tegelijkertijd moeten we les gaan geven in burger-
schap, Engels in de onderbouw, we moeten meer toetsen, 
noem maar op. De lestijd blijft hetzelfde, maar als we daarin 
steeds meer moeten doen, blijft er minder tijd over voor elk 
vak. Er moet duidelijkheid komen over de echte speerpun-
ten. 

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?
“Ik maak veel gebruik van de informatievoorziening van 
VOS/ABB, via de website en de nieuwsbrieven. Specifieke 
problemen leg ik vaak voor aan het stafbureau van ons 

bestuur, dat veel contact heeft met VOS/ABB. Met name 
voor zaken met een juridisch tintje is de ondersteuning van 
VOS/ABB prettig. Mijn boodschap: houd die sterke juridische 
afdeling op poten!”

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?
“Op deze foto zie je mij met achtstegroeper Tim Kelder, die 
de Onderwijsprijs van Zeeland vasthoudt. Tim heeft met een 
klasgenootje in het provinciehuis meegedaan aan de pre-
sentatie, waarmee wij hebben gewonnen. Ze lieten zien hoe 
‘Keek op de week’ eruitziet. Het programma bestaat uit acht 
korte onderdelen, waaronder ‘Nieuws van de Week’ en ook 
altijd twee presentaties van het algemeen en het christelijk 
vormingsonderwijs. Zo horen onze ‘christelijke’ en ‘openbare’ 
kinderen steeds van elkaar waar ze mee bezig zijn en geven 
wij het begrip ontmoetingsschool echt inhoud. Daar ben ik 
trots op. Ons bestuur, Openbaar Primair Onderwijs Walcheren 
Archipelscholen, respecteert en garandeert ons samenwer-
kingsmodel. Het wordt op dit moment zelfs gebruikt als 
voorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuwe methode voor 
levensbeschouwelijk onderwijs van Archipelscholen.”

Ontmoetingsschool scoort met ‘Keek op de week’

tekst: Lucy Beker • foto: Willem Mieras



Bron primair onderwijs

Bron
Het primair onderwijs 
gaat aansluiten op Bron.

Start: vanaf april 2009

Kijk op www.bron.nl voor meer informatie
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Samen met algemeen directeur Rob Schippers van de 
Nederlandse Vereniging voor Managers (NIVE) schreef Weeda 
het boek ‘De Yinfactor’. “Evenwicht tussen yin en yang, daar 
gaat het om”, zegt ze. “Sommige managers vinden dat mis-
schien zweverig klinken, maar dat is het niet. De tweepolig-
heid vind je namelijk overal terug. Het gaat er bij yin en yang 
om dat je het één met het ander combineert. De directieve 
managers, die alleen maar denken vanuit de yangfactor, dus 
vanuit hun harde, mannelijke kant, hebben gelukkig hun 
langste tijd gehad. Die krijgen alleen maar burn-outs om zich 
heen, zeker in tijden van verdere individualisering.”
De twee polen zijn volgens Weeda ‘heel archetypisch’. “De 
yinfactor richt zich op het hier en nu, het zijn. In het onder-
wijs bijvoorbeeld, zie je dat vrouwen over het algemeen een 
persoonlijke band willen creëren. De yangfactor richt zich 
op de toekomst, het doen en het scoren. Je zou dat man-
nelijk kunnen noemen. Wij leven nu in een heel mannelijke 
wereld. Dat geldt ook voor het onderwijs. Dat is nog steeds 
prestatiegericht door van boven naar beneden kennis over te 
brengen. Er zijn tegenwoordig wel leerprojecten, waarin niet 
zo verticaal wordt gedacht, maar uiteindelijk gaat het toch 
om het diploma.” 

Ideale combinatie
Er is tegenwoordig volgens Weeda behoefte aan meer 
vrouwelijkheid, aan meer yin in het management. Maar dat 
betekent volgens haar niet dat de mannelijkheid dan maar 
overboord moet worden gegooid. “Als je alleen maar vanuit 
de harde yangfactor denkt, loopt het mis. Dat zie je nu aan 
de economische crisis. Die is veroorzaakt door de scorings-
drift van financiële managers. Maar als je je alleen maar richt 
op de yinfactor, bereik je ook niets. Vandaar dat ik androgyn 
leiderschap zo belangrijk vind. Je moet een ideale combinatie 
van yin én yang vinden.”
In het boek van Weeda en Schippers staat een lijstje met 
eigenschappen, waarmee de manager zelf kan bepalen hoe 
yin of yang hij of zij is. Aan de yangkant staan begrippen 
als natuurlijke autoriteit, visie, doelgerichtheid, feiten, data 
en modellen. Aan de yinzijde staan daar gelijkwaardigheid, 
vertrouwen, procesgericht, intuïtie, gevoel en inspiratie 
tegenover. “Overkoepelend gaat het om open mind & open 
heart”, aldus Weeda in haar boek. “Een open mind wil 
zeggen dat er geen vooroordelen zijn, geen sterke overtui-
gingen, ‘thinking out of the box’. Met open heart wordt 
gedoeld op respect en warmte, op empathie en het ‘goede 

gevoel’ uitstralen. Bij androgyn leiderschap zijn hoofd en 
hart in balans.” 
In het boek komen twaalf topmanagers aan het woord. 
Zij vertellen over hun persoonlijke ervaringen, inzichten 
en adviezen. Onder hen is één huidige onderwijsmana-
ger, namelijk bestuursvoorzitter Jos Leenhouts van ROC 
Mondriaan in Den Haag. Zij wordt gekarakteriseerd als ‘de 
onafhankelijke leider’. Andere managers die door Weeda en 
Schippers zijn geïnterviewd, zijn de Groningse burgemeester 
en oud-staatssecretaris van Onderwijs Jacques Wallage (‘de 
menselijke leider’) en oud-minister, hoogleraar duurzaam-
heidsmanagement in Tilburg en WRR-lid Pieter Winsemius 
(‘de duwende leider’).

Iteke Weeda en Rob Schippers, ‘De Yinfactor; mana-
gers over de menselijke maat’. Uitgeverij Paradigma, 
Amsterdam 2008. ISBN 978 90 499 6005 6. Prijs: 22,95 euro.

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt
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Hoofd en hart in balans

Iteke Weeda over yin en yang voor managers

Iteke Weeda: ‘De tweepoligheid van yin en yang 
vind je overal terug.’

De ideale manager heeft zijn of haar 

mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in 

evenwicht. Met androgyn leiderschap bereik 

je de meeste successen, zegt sociologe en 

emeritus hoogleraar emancipatievraagstukken 

Iteke Weeda.



van die normen. “Als dit al een binnenterrein is, dan ken 
ik er nog wel een paar. Vooral voor scholen in grote steden 
zou dit tot problemen kunnen leiden.” Algemeen directeur 
Petersen benadrukt dat de uitspraak van de Raad van State 
betekent dat de wet het onderwijs hindert. “Kleuters moeten 
kunnen buitenspelen. We vinden het toch zo belangrijk dat 
kinderen bewegen?”

Tweede Kamer
In een eerder stadium nodigde de school Tweede Kamerlid 
Jan Boelhouwer (PvdA) uit. Hij zag wat het probleem was en 
diende een voorstel in om scholen uit het Activiteitenbesluit 
te halen. Dan vallen die onder dezelfde regels als bijvoor-
beeld zwembaden, waarvoor ruimere geluidsnormen gelden. 
Het voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en kreeg 
steun van minister Jacqueline Cramer van VROM. De wetswij-
ziging treedt naar verwachting in augustus in werking, zodat 
vanaf dan leerlingen overal normaal buiten kunnen spelen. 
De klagende buren van de Crayenesterschool zijn inmiddels 
verhuisd.

Vanaf de opening van de Crayenesterschool in 19�8 werd er 
door de omwonenden, van wie de tuinen aan het achterter-
rein grenzen, nooit geklaagd over geluidsoverlast. Die situ-
atie veranderde toen in 1998 nieuwe bewoners in een van de 
aangrenzende villa’s kwamen wonen. Zij gaven aan dat ze 
veel last van herrie hadden. 
Directeur Martin Baas nam in overleg met hen maatregelen. 
“De kleuters mogen alleen naar buiten tussen halfnegen en 
kwart voor drie, met tussendoor uren van rust. Er mogen 
hooguit twee groepen tegelijk buiten spelen. Het hoge 
klimtoestel hebben we wegge-
haald, want kinderen werden 
daar luidruchtig op. We laten 
de conciërge de assen van de 
karren smeren, zodat die niet 
meer piepen. En de kinde-
ren mogen ook geen fluitjes 
meenemen. Maar ja, je hebt 
kinderen niet aan een touwtje. 
Kleuters maken nu eenmaal 
geluid.”

Onaangename situatie
De maatregelen bleken voor de nieuwe buren onvoldoende. 
Er volgden juridische procedures. Algemeen directeur Rob 
Petersen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland (STOPOZ) wil niet ingaan op details, maar hij 
vond het een onaangename situatie worden. “Deze mensen 
wilden per se hun gelijk halen.” Wethouder Sjaak Struijf 
(PvdA) had nog mediation voorgesteld, maar dat hielp niet. 
In de juridische procedures speelde het Activiteitenbesluit 
een grote rol. Volgens dat besluit moeten scholen voldoen 
aan dezelfde regels rond overlast als bijvoorbeeld de horeca. 
In mei vorig jaar echter werd in kort geding, waarbij het 
schoolbestuur werd bijgestaan door VOS/ABB, bepaald dat 
de school de wettelijke geluidsnormen soms overschrijdt, 
maar dat de omwonenden zich daaraan moeten aanpassen. 
In december werden ook in hoger beroep de eisen van de 
bewoners afgewezen. 
Een andere uitspraak van de Raad van State echter was voor 
de school negatief. De raad bevestigde in december dat het 
kleuterplein, hoewel er een directe verbinding met de open-
bare weg is, in wettelijke zin onder de binnenterreinen valt. 
Daarvoor gelden strenge normen. Maar wethouder Struijf 
zegt dat hij niet zonder meer wil overgaan tot handhaving 

Minister Jacqueline Cramer van VROM en de Tweede Kamer hebben bepaald dat scho-

len binnenkort niet meer onder de geluidsregels van het Activiteitenbesluit vallen. 

Directe aanleiding hiervoor zijn jarenlange juridische procedures tegen de openbare 

Crayenesterschool in Heemstede.

Jarenlange juridische procedures 
over geluidsoverlast

Scholen binnenkort niet meer onder Activiteitenbesluit
tekst en foto: Martin van den Bogaerdt
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‘Kleuters 
maken nu 
eenmaal 
geluid’

Sjaak Struijf, Martin Baas en Rob Petersen (vlnr) bij de 
Crayenesterschool, waar het schoolplein nu is opgebroken.
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Rechterlijke toetsing beoordeling
In verband met deze mogelijke toetsing moet er in het open-
baar onderwijs op worden gelet dat de voorschriften over 
de totstandkoming van een beoordeling, zoals een beoorde-
lingsreglement, zo goed mogelijk worden nageleefd. 
De toets van de rechter ten aanzien van de inhoud van een 
vastgestelde beoordeling is slechts terughoudend. De rechter 
redeneert vanuit degene die beroep instelt (in dit geval de 
werknemer) en toetst of de beoordeling op onvoldoende 
gronden berust. Zo werd in een recente uitspraak geoor-
deeld dat de werkgever de bezwaren van de werknemer 
tegen het (negatieve) beoordelingsbesluit terecht ongegrond 
had verklaard. Uit de onderliggende verslagen bleek volgens 
de rechter voldoende dat de beoordeling de genoemde toets 
kon doorstaan. De directeur van de school had de werkne-
mer namelijk verscheidene keren (elf keer) in lessituaties 
geobserveerd en haar bevindingen vastgelegd in verslagen. 

Geen formele beoordeling, wel dossier
Een formeel beoordelingsbesluit is overigens niet noodza-
kelijk voor een houdbaar ontslag, 
zo blijkt uit een andere recente 
uitspraak. Daarbij oordeelde de 
rechter dat hoewel er geen formele 
beoordeling had plaatsgehad, dat 
niet afdeed aan het feit dat de 
werknemer concreet met de verwe-
ten tekortkomingen was geconfron-
teerd. Daarbij was cruciaal dat de 
werknemer op een zodanige wijze 
was aangesproken, dat duidelijk 
was dat bij gebreke van verbetering 
ontslag dreigde en dat dit op een 
zodanig tijdstip was gebeurd dat de 
werknemer nog een reële kans had 
om de gewenste verbetering in haar 
functioneren tot stand te brengen. 
De directeur had namelijk klassen-
bezoeken gebracht en gesprekken 
gevoerd, waarvan verslagen waren 

Scholen ontwikkelen zich steeds meer tot autonome, professionele arbeidsorganisa-

ties met aandacht voor het goed functioneren van werknemers. Daarom worden vaker 

beoordelingsgesprekken gevoerd. Een negatieve beoordeling kan leiden tot ontslag 

wegens disfunctioneren. Het is algemeen bekend dat een werknemer tegen ontslag 

bezwaar/beroep kan instellen. Minder bekend is dat in het openbaar onderwijs een 

beoordeling een besluit is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, en dat zo’n be-

sluit, ook als er geen sprake is van ontslag, voor toetsing kan worden voorgelegd aan 

de bestuursrechter.

Beoordelingen en dossieropbouw

opgemaakt. Ook in de verslagen van een externe begeleider 
stonden concrete kritiek- en verbeterpunten, die met de 
werknemer waren besproken en waarvoor zij bovendien in 
de gelegenheid was gesteld om ze te verbeteren.

Conclusie
Duidelijk is in beide gevallen dat het essentieel is dat een 
besluit voldoende wordt gemotiveerd en wordt onderbouwd 
met bijvoorbeeld (gespreks)verslagen. Het is dus raadzaam 
om altijd een goed dossier bij te houden. 

Joline Auw Yang – van der Veer, juridisch adviseur VOS/ABB

De juristen van VOS/ABB kunnen u ondersteunen bij 
dossieropbouw. Neemt u daarvoor contact op met het 
Chantal Hamel van het secretariaat van het Team 
juridische dienstverlening, 0��8-�0�206, 
chamel@vosabbconsulting.nl

foto: Peter Arno Broer

 

2�Joline Auw Yang–van der Veer, 
juridisch adviseur VOS/ABB.
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tenwacht laten zien wat er gebeurt. In bepaalde 
media wordt nog steeds een negatief beeld 
van het vmbo geschetst: dat vind ik onterecht. 
Kennelijk is de innovatieve ontwikkeling bin-
nen de scholen daar onbekend.”

Creatief werken
“Zelf wil ik net zo creatief en klantgericht 
werken als die scholen. Als ik word inge-
schakeld, ga ik op zoek naar de talenten 
binnen de school. Wie de talenten in zijn 
team goed weet in te zetten, merkt al 
snel dat de hele sfeer verbetert.  En dat 
straalt de school naar buiten uit.”
“Ik doe ook imago-onderzoek voor 
scholen. Dan praat ik met de huidige en 
potentiële ouders, maar ik spreek ook 
passanten in bijvoorbeeld een nabijge-
legen winkelcentrum aan. Ja, dat doe 
ik zelf, want daar kan waardevolle 
informatie uit komen. Stel je voor 
dat er wordt gezegd: ‘O, die school? 
Daar is het een zooitje’. Dan vraag ik 
door en dan blijkt het bijvoorbeeld 
om zwerfvuil rondom de school te 
gaan, wat het beeld beïnvloedt. Of om 
onveiligheid bij het halen en brengen van 
kinderen. Dat kan de beeldvorming ook 
sterk beïnvloeden. Het is soms bovendien 

gemakkelijk op te lossen. 
Belangrijk dus”.
 “Imagoverbetering kan op 
allerlei manieren. Ik was 
bij de Stichting Openbaar 
Onderwijs West-Friesland 
Oost, de SOOWFO. Geen 
makkelijke naam. We hebben 
een nieuwe naam bedacht: 
Onderwijsgroep Present. Dat 
appelleert aan cadeau, aanwe-
zig en bij de tijd, en spreekt 
veel meer aan dan zo’n afkor-
ting. Bij een andere opdracht, 

in Emmen, heb ik ook positieve reacties gekre-
gen. We voeren daar een imago-onderzoek 
uit voor het openbaar primair onderwijs. Eerst 
hadden we tien scholen, maar na de kick-off 
die ik gaf, wilden nog zeven scholen meedoen. 
Het geeft voldoening als mensen zo enthousiast 
worden!”

Ankie Knijnenburg straalt enthousiasme uit als 
ze over haar werk begint. “Ik laat scholen graag 
zien hoe ze zich kunnen profileren met hun 
sterke punten. Openbare scholen hebben een 
sterk merk, maar ze zijn soms te bescheiden. 
Het is leuk om de trots op het eigen merk naar 
boven te halen en te zien hoe daar dan succes 
mee wordt geboekt.”

Ankie (��) begon haar carrière in de uitgeve-
rijwereld, waar ze communicatie- en promo-
tiewerk deed. Haar eigen voormalige school 
vroeg of ze tijdelijk communicatie-adviseur en 
later – voor vast - beleidsmedewerker voor het 
bestuur wilde worden.
“Ik was er actief op verschillende beleidsvlakken. 
Een leuke tijd. Maar toen ik na zeven jaar de 
kans kreeg bij VOS/ABB te komen, had ik daar 
zin in, omdat ik mijn opgedane kennis breder 
wilde inzetten.”
“Het leuke van dit vak is dat je in verschillende 
keukens kunt kijken. Daar krijg je een brede 
visie van. Ik kan nu echt wat betekenen voor 
het onderwijs en daar ben ik zelf dan weer trots 
op.”

Buitenstaander
“Als buitenstaander zie ik vaak eerder waar 
de sterke punten van een school zitten”, zegt 
Ankie. “De mensen die er dagelijks 
in zitten, denken vaak dat ze heel 
gewone dingen doen. Ik laat ze zien 
waar ze echt sterk in zijn, en hoe ze 
dat kunnen uitbuiten. Juist openbare 
scholen hebben een unique selling 
point: ze zijn van en voor de maat-
schappij, ze kijken naar buiten, ze 
hebben betekenis voor de wijk.”
“Er gebeuren bovendien heel goede 
dingen in het onderwijs. Neem het 
vmbo. Daar is veel innovatie, er 
wordt klantgericht en met veel creati-
viteit gewerkt. Die scholen laten hun 
leerlingen niet het zoveelste vogelhuisje timme-
ren, maar een echt product maken. Ik ken een 
school die een woestijnbuggy liet ontwerpen 
en bouwen. Die is getest bij de landmacht. Die 
leerlingen zijn supertrots! Ook de pers kwam 
erop af.” 
“Het is echt belangrijk dat scholen aan de bui-

De consultants van VOS/ABB helpen scholen bij hun ontwikkeling. Wie 
zijn die adviseurs? Wat zijn hun drijfveren en hoe werken ze? Deze 
rubriek laat u kennismaken met onze consultants. 
Deze keer: Ankie Knijnenburg. Expertise: communicatie en marketing, 
functiewaardering, coördinatie trainingsaanbod.

Consultant
tekst: Lucy Beker • foto: Martin Droog
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unique 
selling 
point’
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merken dat ze aan het VM2-experiment meedoen. Er vinden 
weliswaar meer bedrijfsbezoeken plaats, ze gaan vaker op 
excursie en er is meer aandacht voor loopbaanoriëntatie, 
maar pas na het behalen van hun vmbo-diploma worden de 
veranderingen écht merkbaar. Dan starten ze hun mbo-oplei-
ding, in het gebouw waar ze nu ook al les krijgen. 

Het VM2-project moet zorgen voor een doorlopende lijn 
van vmbo naar mbo, zowel qua didactiek als curriculum. 
Interessant punt is dat het Udens College al drie jaar geleden 
een aantal ingrijpende didactische vernieuwingen in gang 
heeft gezet. Sinds 2006 neemt deze school deel aan het 
Metalen Scharnierpunt. Dit is een landelijk project, waarin 
vmbo-scholen, mbo-instellingen en bedrijfsleven een nieuwe 
didactiek ontwikkelen, die zowel in het vmbo als mbo bruik-
baar is en goed aansluit op de eisen van de arbeidsmarkt.
De Haan legt uit: “De leerlingen leren om volgens een 
bepaalde structuur – bestaande uit zeven stappen - opdrach-
ten uit te voeren. In het kader van dit project worden ook 
allerlei nieuwe, aansprekende opdrachten ontwikkeld. Zo 
gaan de leerlingen een terraskachel, een driewieler en een 
minibike maken. Dat vinden ze echt helemaal te gek!”
“De nieuwe didactiek wérkt”, vult De Bruin aan. “Leerlingen 
zijn gemotiveerder. Dat komt de resultaten en de sfeer in de 
klas ten goede.” 

Dubbelingen 
Ook in het curriculum moet een doorgaande lijn worden 
gecreëerd. Het Udens College en ROC De Leijgraaf zijn 
begonnen met het stroomlijnen van de praktijkvakken. Zo 
halen vmbo- en mbo-docenten er dubbelingen uit. Voor leer-
lingen kunnen die behoorlijk frustrerend zijn: wat ze op het 
vmbo hebben geleerd, doen ze in het mbo nog eens 
dunnetjes over. Ook kijkt het Udens College hoe het de 
avo-vakken kan integreren in de vmbo-beroepsvakken en 
– praktijkopdrachten. Een zinvolle onderneming, want 
vakintegratie bevordert dat leerlingen de samenhang tussen 
vakken beter gaan zien. Daardoor leren ze meer en gemak-
kelijker. 

Het Udens College en De Leijgraaf zijn inmiddels met elkaar 
in gesprek over de manier waarop deze vakintegratie in de 
mbo-opleiding kan worden opgepakt. Over en weer is er 
veel bereidheid om hierin te investeren, maar de gesprekken 
maken wel duidelijk dat er op dit gebied nog een lange weg 
te gaan is.

Het ministerie van OCW heeft het VM2-project met name 
geïnitieerd voor bbl-leerlingen, omdat zij een relatief grote 
kans hebben om de eindstreep van het mbo niet te halen. 
Het Udens College onderschrijft de kwetsbaarheid van deze 
leerlingen. Docent Dirk de Haan: “Voor hen is de omschake-
ling naar het mbo erg groot. In het vmbo krijgen ze betrek-
kelijk veel ondersteuning en begeleiding, in het mbo wordt 
competentiegericht onderwijs gegeven en worden zij geacht 
om heel zelfstandig te werken. Voor deze leerlingen is dat 
extra moeilijk.”

Een ander, praktisch punt dat een soepele overstap van vmbo 
naar mbo bemoeilijkt, is de duur van de zomervakantie. 
Sectordirecteur De Bruin: “Vmbo-leerlingen doen in april exa-
men en zijn dan tot begin september vrij. Dat is te lang; de 
drempel om weer naar een compleet nieuwe school te gaan, 
is dan heel hoog geworden.”

Zakcentje
Het Udens College hoorde daags voor de zomervakantie 
dat het kon deelnemen aan het VM2-project. Leerlingen en 
ouders konden dus pas in september worden geïnformeerd. 
De Haan: “We hebben twee informatiebijeenkomsten geor-
ganiseerd, samen met ROC De Leijgraaf, onze partner in dit 
project. Tijdens de eerste informatieavond waren veel ouders 
wat afwachtend, maar de meesten waren wél direct enthou-
siast over het feit dat hun kind in een vertrouwde omgeving, 
tussen bekende gezichten, een mbo-opleiding kon gaan vol-
gen.”

Veel leerlingen reageerden aanvankelijk nogal afwijzend. 
“De meesten willen na hun examen een aantal maanden 
gaan werken en geld verdienen”, aldus De Bruin. Hij legt 
uit hoe de school dit ondervangt. “Ze kunnen direct na hun 
vmbo-examen starten met hun mbo-stage van twaalf weken. 
Daarmee verdienen ze óók een zakcentje. En wat voor hen 
interessant is: die uren hoeven ze dus niet meer in hun eerste 
mbo-jaar te maken.”

Twijfelaars
Na de eerste informatieavond stond ongeveer de helft van 
de ouders positief tegenover het experiment. Een tweede 
informatieavond, die in het najaar plaatsvond, heeft de twij-
felaars over de streep getrokken: van de 16 leerlingen doen 
er 1� mee. Eén leerling heeft de definitieve keuze uitgesteld. 
De Bruin legt uit dat de leerlingen er nu nog niet zoveel van 

Udens College enthousiast over VM2-experiment
Doorgaande lijn van vmbo naar mbo

Sinds september doet een aantal scholen en besturen mee aan het VM2-project. Een van de deel-

nemers is het Udens College. “Eindelijk krijgen we de kans om een doorgaande lijn te realiseren 

van vmbo naar mbo en kunnen kwetsbare leerlingen in een veilige, vertrouwde omgeving hun 

mbo-opleiding volgen”, aldus Ger de Bruin, sectordirecteur vmbo. 



Vakintegratie kan ook zorgen voor tijdwinst, en dat is binnen 
het VM2-project een belangrijk item. Sommige deelnemende 
scholen kiezen er zelfs voor om het totale programma 
(bovenbouw vmbo en twee jaar mbo) met één jaar te ver-
korten. De Bruin ziet daar niet zoveel in. “Wij vinden het 
belangrijk dat de stof goed beklijft. Daarvoor is het noodza-
kelijk om zaken te herhalen, om bepaalde onderdelen van de 
stof te verdiepen. Daar is gewoon tijd voor nodig.” Hij sluit 
overigens niet uit dat er toch een aantal leerlingen is dat 
het traject versneld gaat doorlopen. “Als zij dat echt willen 
en de benodigde inzet leveren, moeten ze die kans krijgen. 
Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat wij flexibel kunnen 
gaan examineren.”

Financiën
Om van het VM2-project een succes te maken, is een forse 
investering nodig. Denk alleen al aan de ontwikkel-uren voor 
docenten. Deelnemende scholen krijgen �0.000 euro plus een 
vergoeding per leerling. “Dat bedrag is niet kostendekkend. 
We vinden dit project echter zo belangrijk, dat we bereid zijn 
er zelf ook in te investeren. ROC De Leijgraaf en onze school 
betalen beide een evenredig deel”, besluit De Bruin.

Udens College enthousiast over VM2-experiment

tekst: Karin van Breugel • foto: Marla Smith Stevels

Experiment VM2
Sinds begin van dit schooljaar vinden diverse experi-
menten plaats met een geïntegreerde vmbo-mbo-
opleiding. In deze experimenten werken vmbo- en 
mbo-scholen nauw met elkaar samen. Het experiment 
duurt tot 201�. Op dit moment krijgen 26 projecten 
(totaal 11�9 leerlingen) subsidie van het ministerie van 
OCW. Acht projecten worden uitgevoerd door 
VOS/ABB-leden.
De VM2-experimenten richten zich op bbl-leerlingen. 
Met name deze groep heeft grote moeite met de over-
stap naar het mbo. Het percentage voortijdige school-
verlaters onder bbl’ers is daardoor groot.
Deelnemende scholen krijgen de mogelijkheid om een 
mbo-opleiding op niveau 2 aan te bieden op de vmbo-
school. Leerlingen hoeven dus niet over te stappen 
naar een nieuwe locatie. De verwachting is dat hier-
door meer leerlingen hun startkwalificatie op niveau 2 
behalen.

Sectordirecteur Ger de Bruin (midden achter), docent Dirk de Haan en 
leerlingen van het Udens College bij een zelfgemaakte pompwagen.
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Oude lts
Het oude gebouw, een lts met lange gangen, was niet 
geschikt voor modern onderwijs. Er was in de praktijklokalen 
geen ruimte om als dat nodig was apart te gaan zitten. “Je 
kon wel lassen, maar daarover niet een kwartiertje wat theo-
rie behandelen. Dan moest je naar een theorielokaal verhui-
zen,” vertelt  De Boer. In het nieuwe gebouw is dit opgelost 
door in de hoge praktijklokalen balkons te maken. Zo krijgen 
leerlingen instructie in de professionele timmerwerkplaats of 
garage. 
Oorspronkelijk wilde de school verbouwen, maar de 

Directeur Cees de Boer: “Wij geven degelijk beroepsvoorbe-
reidend onderwijs in verschillende richtingen. Dat zien leer-
lingen meteen als ze hier binnenkomen.” Vanuit de centrale 
hal kijk je zo de lokalen in van bijvoorbeeld autotechniek, 
houtbewerking of uiterlijke verzorging. De afstand tussen de 
verschillende richtingen is klein. Daardoor is de drempel om 
in elkaars afdelingen te kijken niet hoog. 
Leerlingen maken op deze basis- en kaderopleiding voor 
vmbo uitgebreid kennis met acht studierichtingen, voordat 
ze een bepaald programma kiezen. De aansluiting met het 
mbo is hierdoor beter. 

Optimale samenwerking leidt tot prachtig gebouw
SBO Heerenveen: flexibel, transparant en veilig

Hoge stalen plafonds, bouwlampen, kabelgoten en muren van baksteen. De ruime hal van het 

nieuwe gebouw van de Scholengemeenschap voor Beroepsvoorbereidend Onderwijs (SBO) in 

Heerenveen ziet er uit als een kruising tussen een fabriekshal en een overdekt dorpsplein. Alle 

praktijklokalen liggen als winkels rond de centrale hal. Een keuze vanuit de visie van de school. 
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Hoog praktijklokaal met instructieruimte op balkon.



over onderwijs 29

gemeente kwam met het voorstel om een nieuw gebouw 
neer te zetten, net buiten het centrum van Heerenveen. 
De Boer spreekt van ‘een buitenkans’, omdat de Openbare 
Scholengemeenschap Sevenwolden ook een nieuw gebouw 
nodig had voor haar vmbo-tl-afdeling. Met twee vmbo-
scholen naast elkaar kreeg Heerenveen een ‘vmbo-plein’. 
“We kunnen nu gebruikmaken van elkaars opleidingen.” 
Gemeenschappelijke sportvoorzieningen maken het geheel 
goedkoper.

Garanties
“Een nieuwe school neerzetten is een te grote klus om alleen 
te klaren”, zegt De Boer.  De school ging daarom samenwer-
ken met Hevo, een bureau voor integraal projectmanage-
ment. De  keuze was snel gemaakt. “Hevo stelde zich garant 
voor zowel de opleverdatum als het niet uit de hand laten 
lopen van de kosten. Dat was belangrijk, want we hadden 
een bepaald bedrag en echt geen cent meer. We spraken 
af dat we op � januari in het gebouw aan het werk zouden 
kunnen. En die datum hebben we ook gehaald. Heel bijzon-
der bij dit soort bouw. Een compliment voor Hevo en de aan-
nemers.” 
Peter Huys en Linda Kröse waren de vaste contactpersonen 
van Hevo. Ze bespraken met de school elke stap in het bouw-
proces. De Boer: “We maakten steeds een pas op de plaats 
om rustig te bekijken of we de goede keuzes maakten.“ Zo is 
de school na verloop van tijd vanwege duurzaamheid terug-
gekomen op de keuze voor hardhouten kozijnen en werd 
er in plaats daarvan gekozen voor aluminium. “Als we iets 
bedachten dat niet in het plan stond, ging Hevo uitzoeken of 
het toch mogelijk was, heel plezierig!” 

Digiborden
Ook het team werd bij de nieuwbouw betrokken. 
Vakdocenten hadden een grote stem bij de inrichting van de 
praktijklokalen. De docenten hechtten ook veel waarde aan 
een goede akoestiek, om voor de leerlingen verstaanbaar te 
blijven. Zo is in de hoge hal een gaatjesplafond aangebracht, 
dat geluid absorbeert. In alle theorielokalen staan digibor-
den, zodat niets multimediaal lesgeven nog in de weg staat. 
Leerlingen kunnen zelfstandig werken aan computers in het 
studiecentrum of in een van de werknissen, die uitkijken op 
de centrale hal.   
Het personeel is trots op het gebouw, zegt De Boer. “Het is 
flexibel, transparant en veilig. Flexibel doordat zowat alle 
wanden eruit kunnen. Transparant doordat je van de lokalen 
zicht houdt op de algemene ruimtes. Die doorkijkjes zien er 
niet alleen leuk uit, maar geven docenten ook de gelegen-
heid om toezicht te houden. Dat geeft veiligheid en voor-
komt narigheid.” De leraren zijn ook razend enthousiast, net 
als de leerlingen, die hun gebouw ‘cool’ vinden. 

Hevo is partner van VOS/ABB. Leden kunnen bij dit bureau 
projectmanagement inhuren. Zie www.hevo.nl.

Optimale samenwerking leidt tot prachtig gebouw

tekst: Inge Klijn • foto: Fonger de Vlas

‘Wij zijn pas tevreden 
als de school dat is’
Linda Kröse en Peter Huys van Hevo hebben de nieuw-
bouw van SBO Heerenveen begeleid. Huys onderhield 
het contact met de school, terwijl Kröse het bouwteam 
aanstuurde. Kröse is er trots op dat het is gelukt het 
uitgangspunt van de school overeind te houden. “De 
centrale hal, als een soort dorpsplein waar de praktijk-
lokalen als winkels omheen liggen, heeft  de gewenste 
luxe uitstraling gekregen.” Voor Huys telt vooral dat 
de school tevreden is. “De mensen die het gebouw 
gebruiken, hebben de uiteindelijke stem. Het is hún 
gebouw!”

Taal van het voortgezet onderwijs
Kröse en Huys spreken de taal van het voortgezet 
onderwijs. “Als het over het nieuwe leren gaat, weten 
wij welke eisen die onderwijsvorm aan de ruimte stelt. 

Wij weten ook wat de financiële mogelijkheden zijn, 
omdat we de kostennormering kennen”, aldus Kröse.
Toen directeur Cees de Boer van SBO Heerenveen 
twee jaar geleden Hevo benaderde, wist de school al 
aan welke eisen het nieuwe gebouw moest voldoen. 
Kröse en Huys stelden direct een ontwerpteam samen, 
bestaande uit een architect, constructeur, bouwfysisch 
adviseur en installatiekundige. Architect Jan Tromp 
heeft de wensen van de school vertaald in het ont-
werp. 

De installatieadviseur kwam met het idee om gebruik 
te maken van warmte- en koude-opslag. Overtollige 
energie wordt 200 meter diep in de grond opgeslagen, 
zodat de school daarmee in de winter kan worden 
verwarmd. In de zomer kan dit systeem worden benut 
om het gebouw te koelen. Een andere slimme vondst 
is de afwerking van de muren in de theorielokalen. 
Die wanden worden snel vies. Daarom is er een kunst-
stoflaag op aangebracht, die gemakkelijk kan worden 
gereinigd. 

Tijdige oplevering 
Hevo garandeert dat een gebouw op de afgesproken 
datum wordt opgeleverd. Bij scholen luister dat nauw. 
“De school in Heerenveen verhuisde in de kerstvakan-
tie. Dan kan het niet een weekje later worden, want 
het volgende geschikte moment voor een verhuizing is 
pas in de zomervakantie.” Het geheim van tijdige ople-
vering zit volgens Kröse in een goede voorbereiding. 
Hevo garandeert bovendien dat schoolgebouwen niet 
meer gaan kosten dan afgesproken. 
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vertekend beeld. Basisscholen in Drenthe houden over het 
algemeen zorgkinderen zo lang mogelijk vast en verwijzen 
hen pas naar het speciaal onderwijs als het echt niet anders 
kan. Het verwijzingspercentage bedraagt slechts 1,� procent,  
tegen het landelijke gemiddelde van ongeveer � procent. Het 
verwijzingsbeleid in Drenthe komt voort uit de gedachte dat 
het goed is dat kinderen op hun eigen school blijven en bui-
ten schooltijd dicht bij huis met hun eigen vriendjes kunnen 
spelen. Maar deze sociale gedachte drukt wel de gemiddelde 
resultaten van de Drentse scholen. “Dit is een strijdpunt tus-
sen ons en de inspectie”,  zegt Berkenbosch. Het openbaar 

onderwijs in Coevorden heeft 
in verband met het vertekende 
beeld van de onderwijsresul-
taten, de toestemming aan 
de inspectie ingetrokken om 
de Cito-gegevens te gebrui-
ken. Voorlopig blijft het bij 
Coevorden, want het is volgens 
haar niet noodzakelijk dat alle 
bij Prisma-Drenthe aangesloten 

schoolbesturen altijd een gezamenlijk standpunt innemen. 
“Maar het mag duidelijk zijn, dat dit punt wel een probleem 
is.”

Saakje Berkenbosch is algemeen directeur van het Openbaar 
Primair Onderwijs in de gemeente Aa en Hunze en tevens 
secretaris van de nieuwe vereniging Prisma-Drenthe. Deze 
vereniging is opgericht om de gezamenlijke belangen van de 
afzonderlijke bovenschools directeuren te behartigen. Prisma 
is aanspreekpunt voor het Rijk, de provincie, de onderwijsin-
spectie, de hogescholen, opleidingen en kenniscentra.

Ondertekening
Op 2� november was de officiële oprichting. Twaalf alge-
meen directeuren ondertekenden een verklaring van lidmaat-
schap. Sinds twee jaar bestond al het Bovenschools Overleg 
Openbaar Onderwijs Drenthe (BOOOD). Daar stonden actu-
ele zaken op de agenda. Ook werd binnen dit overleg kennis 
uitgewisseld, zodat niet meer alle besturen los van elkaar 
het wiel hoefden uit te vinden. Ondanks de goede bedoelin-
gen liep de inzet van de deelnemers in de loop van de tijd 
terug. Daarom kwam een aantal bovenschoolse directeuren 
met een nieuw initiatief: de vereniging Prisma-Drenthe. Een 
van de doelstellingen van de vereniging is om een jaarlijkse 
conferentie te organiseren. Voor de startconferentie werd 
ingezet op 120 deelnemers van de 180 aangesloten po-scho-
len. De delegaties zouden in elk geval moeten bestaan uit 
de directeur en een lid van de medezeggenschapsraad per 
school. Er was uiteindelijk met 2�0 deelnemers meer belang-
stelling dan verwacht. “Daar 
waren we dus heel tevreden 
over”, aldus Berkenbosch. 
Er waren workshops over 
onderwerpen als identiteit, 
profilering, kwaliteitsver-
betering, kernwaarden en 
goed schoolbestuur.

Imago
De startconferentie ging 
ook over het imago van 
het openbaar onderwijs 
in Drenthe. Dit komt er in 
onderzoeken niet altijd even 
goed van af. Met name het 
taal- en rekenonderwijs 
zouden in Drenthe onder 
de maat zijn. Volgens de 
verenigingssecretaris is 
hier echter sprake van een 

Schoolbesturen in Drenthe slaan handen ineen
Samenwerking in krimpende markt
tekst: Jurgen van Dijk • foto: Harry Tielman

De bovenschoolse directeuren van twaalf besturen met daarbij aangesloten 180 scholen in het 

openbaar primair onderwijs in Drenthe werken sinds enkele maanden samen in de vereniging 

Prisma-Drenthe. Ze zijn vooral uit op belangenbehartiging en verbetering van de kwaliteit van 

het openbaar onderwijs in de provincie. De samenwerking komt mede voort uit de verwachte da-

ling van het aantal leerlingen in het Drentse primair onderwijs. De komende jaren wordt rekening 

gehouden met 25 procent afname. 

�0

Verenigingssecretaris Saakje Berkenbosch van Prisma-Drenthe: 
‘Als je zaken samen aanpakt, heb je minder neiging tot fuseren.’

‘Meer 
belangstel-
ling dan 
verwacht’
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Belangenbehartiging
Belangenbehartiging van het openbaar onderwijs in Drenthe bij de inspectie, 
de provincie en de gemeenten behoort ook tot de doelstellingen van de nieuwe 
vereniging. Dit heeft volgens Berkenbosch overigens niet tot doel om het open-
baar onderwijs getalsmatig te versterken. Het is volgens haar niet de bedoeling 
van Prisma om leerlingen weg te halen bij het protestants-christelijke onderwijs. 
Bewaking van de onderwijskwaliteit is een ander belangrijk punt. Daarbij speelt 
de problematiek van de kleine basisscholen mee. De Drentse besturen voor 
openbaar primair onderwijs streven ernaar ook de kleine schooltjes in stand te 
houden, zolang ze maar niet onder de wettelijke opheffingsnorm van 2� leer-
lingen komen. “We doen dit heel bewust om ervoor te zorgen dat plattelands-
dorpen hier in de provincie niet zonder basisonderwijs komen te zitten”, aldus 
Berkenbosch. 

De samenwerking in de vereniging Prisma is heel wat 
anders dan een fusie van de openbare scholen in Drenthe, 
benadrukt ze, maar de samenwerking heeft wel een aantal 
dezelfde voordelen. “Je kunt denken aan een invallerspool, 
een interim-directeur die op verschillende scholen inzet-
baar is en een kennispool. Verder kun je gebruikmaken van 
elkaars documenten. Denk aan de uitwisseling van jaarver-
slagen, dat is voor ons een heel praktisch punt. Als je deze 
zaken samen aanpakt, heb je minder de neiging tot fuse-
ren. Dat mensen elkaar via de vereniging Prisma kennen, is 

natuurlijk ook een groot voordeel.” 

Toenemende druk
Met een fusie zou er een overkoepelend bestuur voor openbaar primair onder-
wijs in Drenthe kunnen ontstaan, maar volgens Berkenbosch kan dat in de huidi-
ge situatie (nog) niet. Ze wijst erop dat de meeste schoolbesturen in deze provin-
cie nog niet zijn verzelfstandigd, wat voorwaarde is om te kunnen fuseren. Toch 
zal er door de verwachte afname van het aantal leerlingen in Drenthe – voor de 
komende jaren wordt een daling van 2� procent berekend – in combinatie met 
de eveneens krimpende inwonersaantallen van de gemeenten, de druk toene-
men om meer samen te gaan doen. Prisma-Drenthe wordt daarom gezien als het 
begin van groeiende samenwerking. “We hebben in elk geval ideeën genoeg”, 
aldus Berkenbosch.  

Schoolbesturen in Drenthe slaan handen ineen

Krachtenbundeling heeft 
voordelen
Twaalf openbare schoolbesturen die hun krachten bundelen, adviseur Klaas 
te Bos ziet er de voordelen van in. Hij is jurist en bestuurskundige bij 
VOS/ABB en gaf op de startconferentie van de vereniging Prisma-Drenthe 
een workshop over de identiteit van het openbaar onderwijs. “Het grote 
voordeel is dat dit samenwerkingsverband helemaal op de positie van 
openbaar onderwijs is gericht”, aldus Te Bos. “Ze kunnen de voordelen van 
schaalvergroting benutten, zonder dat ze tot een fusie over hoeven te gaan. 
Zo behoudt ieder bestuur zijn autonomie. De schoolbesturen voor openbaar 
primair onderwijs hebben binnen Prisma-Drenthe dan niet te maken met 
een fusietoets en goedkeuringsprocedure, zoals de regering die beoogt in te 
voeren.”

Informatie: Klaas te Bos, 0��8-�0�227, ntebos@vosabb.nl 

‘Heel wat 
anders 
dan een 
fusie’
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Veilig leren lezen geeft het 
beste door aan Estafette Nieuw

Breng leren tot leven

Doorgaande leerlijn De combinatie van Veilig leren lezen en 
Estafette Nieuw zorgt voor een doorgaande leerlijn van AVI-start 
tot en met AVI-Plus. Mét uitdagende materialen in groep 7 en 8.

Praktische organisatie Estafette Nieuw en Veilig leren lezen 
werken met een uiterst hanteerbaar differentiatiemodel waardoor 
u de lessen eenvoudiger organiseert.  

Toetssite leesontwikkeling De bewezen toetssite van 
Veilig leren lezen wordt doorgetrokken in Estafette Nieuw. 
U kunt meteen aan de slag.   

Vliegende start in groep vier Estafette Nieuw begint waar 
Veilig leren lezen eindigt. Estafette Nieuw legt de lat hoog voor 
elke leerling en biedt zowel uitdaging als leesplezier.

Succesvolle Leerkrachtassistent Estafette en Veilig leren lezen 
gebruiken vergelijkbare software voor uw digitale schoolbord. 
Gebruiksvriendelijk, herkenbaar en vertrouwd! 

Differentiatie in drie aanpakken Net als Veilig leren lezen 
gebruikt Estafette Nieuw bewezen succesvolle benaderingen 

voor risicolezers (ster), methodevolgers (maan) en snelle lezers (zon). 

Doorgaande lijn in materialen De materialen van Estafette Nieuw 
en Veilig leren lezen zijn nauw verwant. Leerlingen profi teren van 

een herkenbare aanpak en vormgeving. 

Blijf op de hoogte
Wilt u meer weten over Estafette Nieuw? 
Ga meteen naar www.estafette-lezen.nl 
voor meer informatie en een gratis abonne-
ment op de maandelijkse nieuwsbrief.  

Uitdagende 
leesmoeilijk -
heden op het 
juiste niveau 
Estafette Nieuw is 
de eerste methode 
die de nieuwe AVI-
niveaus écht toepast 
en bovendien optimaal 
aansluit bij de Cito 
Leestempotoets.

Veilig leren lezen
beste door aan beste door aan Estafette Nieuw

De hardloper 

van de NOT!
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