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over onderwijs

Vmbo-scholen	kunnen	een	compleet	lespakket	over	con-
flicthantering	voor	de	onderbouw	aanvragen:	‘Peers	of	
Romeo	&	Julia’.	Het	omvat	een	projectweek	voor	de	leer-
lingen	en	aansluitend	een	traject	waarbij	de	school	wordt	
begeleid	bij	het	invoeren	van	peer	mediation.

De projectweek heeft tot doel jongeren te leren op een res-
pectvolle manier met elkaar om te gaan. Het is gebleken dat 
incidenten met agressie en geweld vaak te maken hebben 
met de omgang tussen individuen en groepen in en om de 
school.
De projectweek is gebaseerd op het traditionele verhaal van 
Shakespeare, dat in een vernieuwd jasje is gestoken. De leer-
lingen bepalen via een bijbehorende website het verloop van 

Projectweek over conflicthantering voor het vmbo 

Maar	liefst	45	digitale	schoolborden	van	de	nieuwste	
generatie	zijn	in	januari	uitgereikt	op	de	openbare	scho-
len	in	de	regio	Noord-Veluwe.	Met	deze	investering	wilde	
de	Stichting	prOo	de	bestuursfusie	markeren,	die	op	1	
januari	2010	haar	beslag	kreeg.

De Stichting Primair Openbaar Onderwijs (prOo) in 
Harderwijk is op die datum samengegaan met de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Epe. Dat betekent dat alle 26 
openbare basisscholen in de gemeenten Harderwijk, Epe, 
Elburg, Ermelo, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten 

Stichting prOo markeert fusie met 45 touchscreens

In het kort

voortaan worden bestuurd door de Stichting Primair 
Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe, afgekort tot prOo. “Wij 
wilden dit moment aangrijpen voor een kwaliteitsimpuls aan 
het onderwijs”, vertelt algemeen directeur Piet Uneken. 

“We hebben mede op initiatief van de scholen gekozen 
voor touchscreens. Deze hebben dezelfde mogelijkheden als 
digitale schoolborden, maar zijn verrijdbaar en zijn daardoor 
flexibel in te zetten. Dat past beter bij onze onderwijskun-
dige visie. Gewone digiborden leiden in de praktijk vaak tot 
klassikaal onderwijs, waar wij niet voor kiezen. Omdat een 

touchscreen geen beamer 
nodig heeft, kunnen kleine 
groepjes het bord makkelijk 
meenemen naar een andere 
ruimte. De touchscreens zijn 
ook handig in combinatie-
groepen.  Ze zijn wat duurder, 
maar door de nieuwe techniek 
gaan ze waarschijnlijk langer 
mee, want de dure lamp van 
een beamer heeft een beperk-
te levensduur. Daardoor zijn 
deze borden qua investering 
te vergelijken met een digi-
bord.”

In totaal heeft de Stichting 
prOo twee ton geïnvesteerd 
in de nieuwe borden. Alle 
locaties van de scholen kregen 
er een. De Stichting prOo is, 
voor zover bekend, de eerste 
in Nederland die de nieuwe 
techniek op zo’n grote schaal 
inzet.

het verhaal. Zij kiezen steeds op welke wijze zij vinden dat 
een conflict in het verhaal moet worden opgelost. De eerste 
drie dagen oefenen de leerlingen conflicthantering aan de 
hand van verschillende werkvormen. Op dag vier presenteren 
ze wat ze hebben geleerd.
De totale kosten voor de projectweek en de begeleiding bij 
peer mediation bedragen 750 euro (ongeacht het aantal 
klassen en/of schoollocaties). De organiserende partijen zijn 
de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld, Stichting Euro’s 
voor Vrede en Pax Christi Vlaanderen. 

Meer informatie: www.peersof.eu. U kunt ook mailen naar 
simone@moed.nl of bellen naar de 
StichtingTegenZinloosGeweld, 071-�672200.

�

Op obs De Waterval in Ermelo gingen kinderen
meteen aan de slag met de nieuwe touchscreen.



Dijksma houdt zich aan de afspraak
Algemene acceptatieplicht, het komt 
er deze kabinetsperiode écht niet 
van. Sharon Dijksma was er vorige 
maand in een commissievergadering 
in de Tweede Kamer weer glashelder 
over. De fractie van haar eigen PvdA 
is er voor en zijzelf als sociaalde-
mocraat in hart en nieren volgens 
mij ook. De linkse oppositiepartijen 
pleiten er eveneens voor, maar toch 
houdt de staatssecretaris zich aan 
het dictaat van dit coalitieakkoord. 
Met CDA en ChristenUnie is immers 
afgesproken dat het volstrekt onbe-

spreekbaar is. Het gedateerde artikel 2� van de Grondwet over de 
vrijheid van onderwijs blijft wat het is. Acceptatieplicht geldt dus 
nog steeds alleen voor openbare scholen.  
Maar dat neemt niet weg dat op veel plaatsen in het land initia-
tieven worden ontplooid om samen met het bijzonder onderwijs 
de vaak scheve verhoudingen tussen de leerlingenpopulaties van 
de scholen en de wijk waarin ze staan recht te trekken. Iedereen 
ziet in dat dit goed is voor de ontwikkeling van een gezonde 
samenleving. Een mooi voorbeeld is Apeldoorn, waar de gemeen-
te met de schoolbesturen afspraken heeft gemaakt. Op de pagi-
na’s 29 tot en met �1 kunt u lezen hoe dat werkt bij de openbare 
basisschool De Reiziger in Apeldoorn-Zuid en de pc- en rk-school 
die met deze obs in één gebouw zitten.
Daarmee kom ik op de belangrijke rol die de gemeenten spelen, 
niet alleen bij het tegengaan van segregatie, maar ook bij het 
toezicht op het bestuur van het openbaar onderwijs. De verzelf-
standiging van het openbaar onderwijs betekent immers niet dat 
gemeenten geen enkele rol meer spelen. Het is dan ook niet voor 
niets dat onze nieuwe bestuursvoorzitter uit de gemeentewereld 
komt: burgemeester Peter Snijders van de Drentse gemeente De 
Wolden. Op de pagina’s 8 en 9 staat een interview met hem.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB
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Ook dit jaar organiseert het ICT Platform Onderwijs 
Nederland weer een grote beurs over ICT in en rond de 
lespraktijk. Op 10 en11 maart is IPON 2010 in de Jaarbeurs 
Utrecht, met meer dan tachtig standhouders en een uitge-
breid congresprogramma over de nieuwste ICT-ontwikkelin-
gen.
De beurs biedt meer dan honderd praktische workshops 
en presentaties over onderwerpen als educatieve software, 
multimedia in de klas, leren op afstand, serious gaming, 
gadgets en het zelf arrangeren van lesmateriaal. Er zijn 
ook veel activiteiten op de beursvloer, zoals het SchoolTools 
Plein, de Digibord Shootout, het Practicumtheater, het 
Kennisnettheater, Cinekid Medialab en de uitreiking van de 
IPON Awards. 
Meer informatie op www.ipononline.nl. Voorinschrijving is 
gratis. Aan de deur kosten de kaarten 15 euro.

Beurs over nieuwste ICT-
ontwikkelingen

De Vrije Universiteit organiseert ook dit jaar de profielwerk-
stukkenwedstrijd JuniorProf voor vwo-leerlingen op scholen 
in Amsterdam en omstreken. Deze scholen worden uitgeno-
digd per profiel het beste werkstuk in te zenden en zo mee 
te dingen naar de Junior Prof Award.

De scholen kunnen hun profielwerkstukken inzenden tot 
20 maart. Een jury van de Vrije Universiteit nomineert ver-
volgens per profiel de beste werkstukken. De nominaties 
worden eind mei bekend gemaakt. De VU biedt alle geno-
mineerde scholieren een presentatietraining aan, zodat ze 
goed voorbereid hun bevindingen kunnen presenteren aan 
de vakjury. Deze presentatie is op 15 juni, met aansluitend 
de uitreiking van de JuniorProf Award. De vier winnaars (per 
profiel één) krijgen een netbook.

Meer informatie op www.vu.nl/juniorprof , of mail naar 
juniorprof@dienst.vu.nl.

Wedstrijd profielwerkstukken

De studiedag heeft als motto ‘Medezeggenschap op de 
brug’.  Tot de onderwerpen die aan bod komen, behoren 
het jaarplan en passend onderwijs en de rol die (G)MR-leden 
hierbij kunnen spelen.

Het kan voor directeuren in het primair onderwijs interessant 
zijn om (G)MR-leden attent te maken op deze studiedag. 
Inschrijven kan tot 12 maart. Deelname kost 99 euro voor 
leden van de VOO. Niet-leden betalen 165 euro per persoon. 

VOO-studiedag voor (G)MR-leden

De VOO roept scholen en besturen ook op om kandidaten 
voor te dragen voor de VOO-Onderwijsprijs 2010. Thema is 
dit jaar ‘School en samenleving’. 
De prijs, 5000 euro en een bronzen Daantje, is bestemd voor 
iemand uit het openbaar onderwijs die zich heeft ingezet 
voor een brede en uitdagende leeromgeving. 

Aanmelden voor de Onderwijsprijs kan tot 18 maart. 
Meer informatie over beide onderwerpen op www.voo.nl.

(G)MR-leden	van	scholen	in	het	primair	onderwijs	kunnen	zich	tot	12	maart	aanmelden	voor	een	studiedag	van	de	
Vereniging	Openbaar	Onderwijs.	De	studiedag	is	op	zaterdag	20	maart	in	De	Reehorst	in	Ede.



het grondwetsartikel 2� over de vrijheid van onderwijs komt 
aan bod. Daar zal de Tilburgse professor onderwijsrecht Paul 
Zoontjens het over hebben. De uit New York afkomstige 
socioloog Bowen Paulle van de Universiteit van Amsterdam 
gaat in op zijn vergelijkend etnografisch onderzoek van ach-
terstandswijken in de miljoenenstad waar hij vandaan komt 
en Nederlandse steden. 
Het Nijmeegse seminar is bedoeld voor onder anderen 
bestuurders en bovenschools managers in het primair onder-
wijs. Deelname kost 285 euro per persoon. Meer informatie 
staat op www.vosabb.nl (Openbaar onderwijs>Burgerschap 
en sociale integratie). In het websitebericht vindt u ook het 
online aanmeldformulier.
Op de bladzijde 29 tot en met �1 van dit blad kunt u lezen 
hoe openbare basisschool De Reiziger in Apeldoorn-Zuid met 
een naburige pc- en rk-school en met steun van de Stichting 
Kleurrijke Scholen de segregatie in het onderwijs tegengaat.
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De	Vlaamse	website	www.schooldirect.be	geeft	naar	
aanleiding	van	de	ontmaskering		van	de	seriemoordenaar	
uit	Loksbergen	waardevolle	tips	over	crisiscommunicatie	
in	het	onderwijs.

Vlaanderen werd in januari opgeschrikt door een Dutroux-
achtige zaak: een tekenleraar uit de plaats Loksbergen in de 
Belgische provincie Limburg bleek de hoofdverdachte van 
een aantal moorden en verkrachtingen. De man werkte op 
de Sint-Martinusschool in Herk-de-Stad, een gemeente ten 
westen van Hasselt.
De website www.schooldirect.be, die onder verantwoordelijk-
heid van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming 
valt, meldt dat de school in kwestie met goede crisiscommu-

Tips voor goede crisiscommunicatie

Nijmegen	is	the place to be	als	het	gaat	om	de	strijd	
tegen	de	segregatie	in	het	onderwijs.	Op	woensdagmid-
dag	24	maart	is	daar	een	seminar	over	dit	onderwerp.

De gemeente Nijmegen werkt sinds vorig jaar met een cen-
traal (online) aanmeldpunt voor ouders die hun kinderen 
opgeven voor het basisonderwijs. Ouders kunnen aangeven 
welke scholen hun voorkeur hebben. Bij de toekenning van 
een plaats krijgen kinderen die in de buurt van de voor-
keursschool wonen voorrang. Dat geldt ook voor nieuwe 
leerlingen die al een broertje of zusje op die school hebben. 
Het centraal aanmeldpunt moet ertoe leiden dat de leerlin-
genpopulaties van de Nijmeegse basisscholen meer gemengd 
worden.
Het seminar van de gemeente Nijmegen op woensdagmid-
dag 2� maart in concertgebouw De Vereeniging gaat onder 
meer over de ervaringen met het centrale aanmeldpunt. Ook 

Seminar over het tegengaan van segregatie

In het kort

nicatie zeer adequaat heeft gehandeld. Om het belang van 
crisiscommunicatie te benadrukken, staat er op deze website 
een link naar een eerstelijnsdossier over dit onderwerp op de 
site van het Vlaamse onderwijstijdschrift Klasse. Dit dossier 
is ook voor Nederlandse scholen en onderwijsbesturen zeer 
interessant. De link staat ook in een nieuwsbericht op  
www.vosabb.nl (dossier>School en omgeving)

VOS/ABB biedt haar leden de mogelijkheid om in crisissitu-
aties op communicatiegebied ondersteuning te krijgen, bij-
voorbeeld in de vorm van woordvoerderschap. 
Meer informatie hierover kunt u krijgen van Martin van den 
Bogaerdt (06-1�190�11, mvandenbogaerdt@vosabb.nl) en 
Ankie Knijnenburg (06-12928576, aknijnenburg@vosabb.nl).
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VOS/ABB-leden	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	
krijgen	korting	op	een	seminar	over	schatkistbankieren.	
Het	seminar	van	VOS/ABB	Consulting	wordt	twee	keer	
gehouden:	op	3	en	10	maart	in	respectievelijk	Amersfoort	
en	Zwolle.

Aanleiding voor het seminar zijn de bevindingen van de com-
missie-Don. Deze commissie onder leiding van hoogleraar 
Henk Don van de Erasmus Universiteit in Rotterdam conclu-
deert dat schoolbesturen efficiënter moeten omgaan met 
hun kapitaal. U hebt er de afgelopen tijd over kunnen lezen 
op de website en in de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB.
Een van de ideeën van de commissie is om in het onder-
wijs aan schatkistbankieren te gaan doen. Dit houdt in 
dat schoolbesturen een deel van hun (publieke) geld in de 
schatkist, dat wil zeggen bij het Rijk, aanhouden. Tijdens 

Seminar over schatkistbankieren
het VOS/ABB-symposium krijgt u duidelijk te horen welke 
mogelijkheden dit kan bieden om uw investeringscapaciteit 
te vergroten.
Het seminar is gericht op (bovenschoolse) directeuren, toe-
zichthouders, controllers en (financieel) beleidsmedewer-
kers in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Leden 
van VOS/ABB betalen 195 euro per persoon (niet-leden 250 
euro per persoon). Meer informatie staat op www.vosabb.nl 
(dossier>Bestuur & management). In het websitebericht staat 
een link naar het online aanmeldformulier.
Adviseur bedrijfsvoering Reinier Goedhart van VOS/ABB is 
nauw betrokken bij de organisatie van het seminar over 
schatkistbankieren. Op pagina 25 van dit blad, in de rubriek 
‘Adviseur ten voeten uit’, kunt u meer over hem lezen. 
Informatie: Reinier Goedhart, 06-�00�9660 of 
rgoedhart@vosabb.nl 



“Op het symposium is iedereen welkom die het openbaar 
onderwijs een warm hart toedraagt, dus schoolbestuurders en 
onderwijsmanagers, leerkrachten en ouders, maar ook politici, 
studenten van de pabo’s en lerarenopleidingen en leerlingen 
uit het openbaar onderwijs”, zegt Schipper. “Het wordt heel 
duidelijk een symposium met ontmoetingen, waarmee wij 
met de VOO duidelijk willen tonen dat de openbare scholen 
van en voor de hele samenleving zijn en toekomst hebben. 
Dat laten we onder meer zien op een Dragon’s Den-achtige 
manier. Iedereen die dat tv-programma kent, weet wat ik 
bedoel: mensen presenteren hun ideeën voor de toekomst 
en een panel van deskundigen geeft zijn oordeel. In dit geval 
gaat het om vergezichten van ondernemende mensen uit het 
openbaar onderwijs. In het panel komt een wetenschapper 
die alles weet van identiteitsvorming. Wie dat wordt, weten 
we nu nog niet precies. In ieder geval komt ook bestuurder 
Fred Timmermans van de bij ons aangesloten openbare scho-
lengemeenschap Slingerbos|Levant in Harderwijk en Zeewolde 
in het panel.” 

Identiteit
Schipper vervolgt: “In het kader van identiteitsvorming wordt 
ook de inleiding in het ochtendprogramma interessant. 

Identiteit is een thema dat hot is in het open-
baar onderwijs. Buitenstaanders denken nogal 
eens dat openbare scholen grijze muizen zijn, 
maar niets is minder waar.”
“Timmermans zien we terug in het middag-
programma. Hij verzorgt dan een workshop 
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tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Openbaar onderwijs heeft (de) toekomst!
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren op 21 en 28 april in respectie-

velijk Zwolle en Rotterdam een inspirerend symposium over de toekomst van het openbaar onder-

wijs. Het programma staat nog niet helemaal vast, maar senior adviseur Anna Schipper, die in de 

organisatie zit, kan al wel het één en ander vertellen. “Het worden in elk geval twee sprankelende 

dagen, waarop ontmoeting centraal staat.” Leden van VOS/ABB en de VOO hebben gratis toegang.

Gezamenlijk symposium van VOS/ABB en de VOO

over de belangrijke rol die schoolleiders hebben om met de 
hele organisatie de waarden van het openbaar onderwijs 
waar te maken.” Andere onderwerpen die tijdens workshops 
aan bod komen, zijn het zelfevaluatiekader identiteit voor 
schoolbesturen, dat VOS/ABB heeft ontwikkeld, en de manier 
waarop de multiculturele openbare basisschool Duo 2002 in 
de Rotterdamse wijk Spangen omgaat met het thema levens-
beschouwing. De Schiedamse wijkschool ‘t Meesterwerk laat 
in een workshop zien hoe ouders op een creatieve manier bij 
het onderwijs van hun kinderen kunnen worden betrokken. 
Er is ook een workshop van antropologe Jitske Kramer over 
culturele diversiteit en dynamiek en een interactieve work-
shop over seksuele diversiteit met theatergroep AanZ. 
“We hebben ervoor gekozen om ook kunst, cultuur, zang, 
dans en verhalen een belangrijke rol te laten spelen, want 
het is natuurlijk onmogelijk om de hele dag te discussiëren en 
workshoppen!”, zegt Schipper. “Joy Wielkens opent de dag 
met haar muziekprogramma Negra. Ze komt uit de Bijlmer en 
weet als eigentijdse zwarte vrouw het hart van haar publiek 
te raken.”

Imagocampagne
Het symposium is tevens het startschot van een imagocam-
pagne voor het openbaar onderwijs. VOS/ABB en de VOO 
zetten deze campagne op om het openbaar onderwijs posi-
tief op de kaart te zetten. De deelnemers aan het symposium 
kunnen thema’s aandragen, waarmee VOS/ABB en de VOO 
aan de slag gaan. In de loop van dit schooljaar krijgt de cam-
pagne meer vorm.

‘Geen 
grijze 
muizen’

 

7

Deelname voor leden gratis
Voor leden van VOS/ABB en de VOO is deelname aan 
het symposium gratis. Niet-leden zullen wel moeten 
betalen, maar welk bedrag was bij het ter perse 
gaan van dit blad nog niet bekend.
Actuele informatie, ook over de mogelijkheid u 
online aan te melden, staat op de websites 
www.vosabb.nl en www.voo.nl. 
Houdt u ook de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB 
in de gaten. Nog geen (gratis) abonnement op de 
e-mailnieuwsbrieven? Ga naar www.vosabb.nl en 
klik in de rechterkolom van de homepage op ‘meld u 
aan’ bij ‘E-mailnieuwsbrief VOS/ABB’.

Anna Schipper: ‘Identiteit is hot in het openbaar onderwijs’



De VVD’er Snijders is de opvolger van oud-bur-
gemeester Janny Vlietstra van de gemeente 
Winschoten. Zij nam afgelopen najaar als bestuurs-
voorzitter afscheid van VOS/ABB, nadat ze deze 
functie elf jaar had vervuld. Vlietstra is tegenwoor-
dig PvdA-gedeputeerde in de provincie Drenthe. 
De bestuurs- en bedrijfskundige Snijders komt ook 
uit die provincie. Hij leerde VOS/ABB kennen toen 
hij nog onderwijswethouder was in de gemeente 
Coevorden. “Dat was in het kader van de inten-
sieve verzelfstandigingstrajecten van het openbaar 
primair en voortgezet onderwijs. Dat hebben we 
mede door de deskundigheid van VOS/ABB heel 
succesvol gedaan. Ik ben daar nog steeds trots op, 
het onderwijs in Coevorden is er naar mijn stellige 
overtuiging beter van geworden.” In zijn wethou-
derstijd leerde hij Ritske van der Veen kennen, de 
huidige directeur van VOS/ABB, die toen als con-
sultant bij het verzelfstandigingsproces betrokken 
was.

Midden in de samenleving
Sinds september 2007 is Snijders burgemeester 
van De Wolden, een plattelandsgemeente tussen 
Meppel en Hoogeveen met ruim 2�.000 inwoners. 
“Nu heb ik als burgemeester niet meer rechtstreeks 
met onderwijs te maken, maar wel als voorzitter 
van de Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor, die 
verslag uitbrengt over de kwaliteit van het onder-
wijs in de provincie. Ook als vader blijf ik natuurlijk 
heel erg geïnteresseerd.”
“Als ik kijk naar de openbare school, dan staat die 
midden in de samenleving. In veel dorpen hier in 
de provincie zie je dat heel duidelijk. De school 
heeft er echt meerwaarde, is dus meer dan onder-
wijs alleen. Bijvoorbeeld in Dalen, bij Coevorden. 
Daar ben ik opgegroeid. Ik zat er op de openbare 
Burgemeester Wessels Boerschool. Echt een fan-
tastische school, waar iedereen uit het dorp elkaar 
ontmoette. Die school staat er nog steeds, en ook 
nog altijd als middelpunt van het dorp.” De reden 
waarom Snijders persoonlijk heel duidelijk kiest 
voor het openbaar onderwijs, is dat het zonder 
drempels kinderen kansen geeft om zich te ontwik-

Burgemeester Peter Snijders van de Drentse gemeente De Wolden is de nieuwe bestuursvoorzit-

ter van VOS/ABB. Hij voelt zich nauw betrokken bij de belangrijke maatschappelijke taak van de 

openbare scholen. “Zij zijn wezenlijk onderdeel van de samenleving en garanderen dat er voor 

ieder kind drempelloze toegang is tot goed onderwijs”. Hij is enthousiast over de regionale 

betrokkenheid van VOS/ABB. 

Peter Snijders nieuwe bestuursvoorzitter VOS/ABB

‘Regionale betrokkenheid voor goed openbaar onderwijs’

Peter Snijders: ‘Openbare school 
middenin de samenleving’.
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leveren aan de regionale betrokkenheid van VOS/ABB en 
daarmee aan de kwaliteit van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. “Het bestuur is goed samenge-
steld, met mensen uit diverse regio’s die weten wat er in 
het onderwijs leeft. Het is een mooie club, die vorm kan 
geven aan de belangenbehartiging die de leden nodig 
hebben, daarbij ondersteund door de medewerkers 
van de Vereniging VOS/ABB en adviseurs van VOS/ABB 
Consulting.”

kelen en ontplooien. “Het is belangrijk dat ze later zelf-
standig goed deel kunnen nemen aan de samenleving, die 
er niet gemakkelijker op wordt. Iedereen moet daar zijn 
steentje aan bijdragen. Het is ook belangrijk dat kinderen 
zich in vrijheid kunnen ontplooien, met daarbij aandacht 
voor alle vormen van religie en levensbeschouwing, zodat 
ze ook daar hun eigen keuzes in kunnen maken. Het 
openbaar onderwijs heeft mijn persoonlijke voorkeur, 
mijn kinderen gaan dan ook naar de openbare basisschool 
’t Oelebröd in Ruinen. Maar ik ben wel zo liberaal om te 
stellen, dat ieder mens vrij moet zijn om zijn eigen keuzes 
te maken. Dat geldt dus ook voor ouders die voor bijzon-
der onderwijs kiezen.”

Signaleren wat er gebeurt
Het mooie van de nieuwe vereniging VOS/ABB vindt 
Snijders de regionale betrokkenheid. Hij heeft op een 
eerder moment in zijn carrière als ambtenaar van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken ervaren hoe abstract 
er in Den Haag over maatschappelijke vraagstukken kan 
worden gedacht. 
“Zelf ondervind ik nu als burgemeester nog de gevolgen 
van het beleid waar ik toen bij betrokken was, namelijk 
de samenvoeging van de gemeentepolitie en de rijkspoli-
tie. Ministeries creëren met abstracte discussies hun eigen 
werkelijkheid, die vaak ver afstaat van wat er echt in het 
land gebeurt. Later ben ik achtereenvolgens bij de provin-
cie Drenthe en Overijssel gaan werken, maar het lokale 
niveau vind ik verreweg het leukst. Wat je hier bedenkt, 
zie je na verloop van tijd in je eigen woon- en leefomge-

ving terug.”
“Ook voor de meerwaarde van VOS/
ABB is dat van belang, dat je luistert 
naar wat er in de regio speelt, signa-
leert wat daar gebeurt. Waar het om 
gaat, is dat je het met je leden hebt 
over wat zij belangrijk vinden, dat je 
dat bundelt en dat je vervolgens op 
centraal niveau hun belangen behar-
tigt.” 

Snijders benadrukt in dit kader dat VOS/ABB ook veel kan 
betekenen voor de gemeenten. “Die hebben massaal het 
openbaar onderwijs op afstand gezet, maar daarmee is 
het niet weg. Het gemeentebestuur blijft als toezichthou-
der eindverantwoordelijk voor kwantitatief en kwalitatief 
voldoende openbaar onderwijs. De indruk is wellicht ont-
staan dat de gemeenten er niets meer mee te maken heb-
ben, maar dat is dus niet zo. Gemeenten kunnen moeite 
hebben om hun nieuwe rol op een goede manier in te 
vullen. Daar ligt voor VOS/ABB een grote uitdaging.”

Mooie club
De nieuwe bestuursvoorzitter is ervan overtuigd dat hij 
met de nieuwe bestuursleden een positieve bijdrage kan 

‘Regionale betrokkenheid voor goed openbaar onderwijs’

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt
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Het nieuwe bestuur
Per 1 december is het nieuwe bestuur van VOS/ABB 
in functie. De gewijzigde statuten van de vereniging, 
die in november door de algemene ledenvergadering 
werden goedgekeurd, zijn op die datum officieel 
bekrachtigd door de notaris.

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: 
• Peter Snijders, burgemeester van De Wolden en
  tevens voorzitter van de Drentse   
 Onderwijsmonitor;
De nieuwe bestuursleden:
• Lambert van Genugten, algemeen directeur Jan  
 van Brabant College, Helmond (voortgezet  
 onderwijs);
• Hans Kelderman, algemeen directeur Aloysius  
 Stichting Onderwijs Jeugdzorg, Voorhout 
 (expertisecentra, primair/voortgezet onderwijs);
• Peter van Loon, algemeen directeur Stichting  
 OPOCK, Capelle en Krimpen aan den IJssel 
 (primair onderwijs);
• Annemie Martens, algemeen directeur PlatOO,  
 Zuidoost-Brabant (primair onderwijs);
• Joep Spanjaard, algemeen directeur Stichting  
 Openbaar Onderwijs Hilversum (primair 
 onderwijs);
• Cees Vreugdenhil, algemeen directeur 
 Dr. Nassaucollege, Assen (voortgezet onderwijs).

Ritske van der Veen is de nieuwe directeur van 
VOS/ABB. Hij is de opvolger van Theo Hooghiemstra, 
die na de loskoppeling van het consultinggedeelte 
van VOS/ABB van de vereniging zijn carrière elders 
heeft voortgezet. 

De consultants van VOS/ABB vallen per 1 september 
2009 onder adviesbureau Leeuwendaal, maar blijven 
wel onder de vlag van VOS/ABB opereren. 
De gewijzigde statuten, die in meer zeggenschap 
voor de leden voorzien, staan op www.vosabb.nl.

‘Luister 
naar wat er 
in de regio 
speelt’



“Brugklassers lijken 
het meest open 
te staan voor ver-
andering van hun 
eetgedrag op school. 
Scholen zouden hier-
op in kunnen spelen 
door het aanbod 
in de kantine aan 
te passen en in de 
brugklas meer aan-
dacht te besteden 
aan gezond eten.” 
Het Voedingscentrum heeft hiervoor een interactief online 
lesprogramma ontwikkeld. Een jaarabonnement op het les-
programma ‘Weet wat je eet’ kost 17,50 euro voor �5 leer-
lingen. Meer informatie staat op www.voedingscentrum.nl 
(Gezonde kantine>Onderwijs).

Het	viel	de	schoolbesturen	in	de	hoofdstad	rauw	op	het	
dak:	het	ambitieuze	kwaliteitsplan	dat	onderwijswet-
houder	Lodewijk	Asscher	(PvdA)	eind	november	presen-
teerde.	Inmiddels	heeft	hij	met	de	besturen	afgesproken	
dat	samen	wordt	gekeken	hoe	de	individuele	scholen	het	
beste	kunnen	worden	geholpen.	Maatwerk	staat	daarbij	
centraal.

Asscher wil de kwaliteit van het Amsterdamse basisonderwijs 
een oppepper geven. Volgens hem zijn er te veel scholen in 
de hoofdstad die onderwijs geven dat van onvoldoende kwa-
liteit is. Opmerkelijk is dat de nieuwe normen die hij han-
teert, strenger zijn dan die van de onderwijsinspectie.
De schoolbesturen werden onaangenaam verrast door de 
lancering van het plan, omdat Asscher volgens hen geen oog 
had voor de problemen die van school tot school sterk kun-
nen verschillen.

Maatwerk voor kwaliteitsslag Amsterdam

Het	was	een	thematisch	kaartje	waard	in	de	Nationale	
Atlas	Volksgezondheid	van	het	RIVM:	waar	in	Nederland	
zijn	de	meeste	gezonde	schoolkantines?	Uit	recent	onder-
zoek	van	het	Voedingscentrum	blijkt	dat	leerlingen	in	het	
voortgezet	onderwijs	op	een	positieve	manier	te	beïn-
vloeden	zijn	om	de	vette	hap	links	te	laten	liggen.	Nu	
nog	álle	scholen	overhalen	voor	een	gezond	aanbod.

Het RIVM baseerde zich voor de Nationale Atlas 
Volksgezondheid op gegevens uit 2006. Toen bleek dat in 
de regio Noord-Veluwe het aanbod in de schoolkantines 
het minst gezond was. In de regio Utrecht waren destijds de 
meeste schoolkantines met bijvoorbeeld fruit, vers vruchten-
sap en rauwkost in hun aanbod. 
De afgelopen jaren is het een duidelijke trend geworden 
om de kantines steeds gezonder te maken, zo constateert 
het Voedingscentrum. Uit onderzoek, dat is uitgevoerd door 
IPM KidWise, blijkt dat leerlingen er gevoelig voor zijn. 

Laat leerlingen kiezen voor gezonde snack!

In het kort

In een overleg dat vorige maand plaatshad, waarbij ook PvdA-
staatssecretaris Sharon Dijkma van OCW aanwezig was, is 
met de schoolbesturen afgesproken dat maatwerk essentieel 
onderdeel wordt van het kwaliteitsplan. Bij de verbeteringen 
wordt uitgegaan van de referentieniveaus voor taal- en reke-
nen, zoals die in januari door de ministerraad zijn goedge-
keurd.
Tijdens het overleg is ook helder uitgesproken dat de 
Amsterdamse basisscholen de afgelopen jaren op het gebied 
van onderwijskwaliteit al veel hebben bereikt.

In een commentaar op www.vosabb.nl zegt directeur 
Ritske van der Veen dat Asscher als lokale bestuurder positief 
betrokken is bij het onderwijs, maar dat de Amsterdamse 
wethouder er ook mee aantoonde dat hij ten aanzien van de 
schoolbesturen in eerste instantie over te weinig invoelingsver-
mogen beschikte (zie www.vosabb.nl>Actueel>Commentaar). 

De	Internationale	Wiskunde	Olympiade	wordt	in	2011	
in	Nederland	gehouden.	Staatssecretaris	Marja	van	
Bijsterveldt	heeft	hiervoor	eind	januari	het	startsein	
gegeven	door	een	digitale	Olympische	vlam	te	ontste-
ken.	Direct	daarna	ging	de	eerste	voorronde	van	start	in	
NEMO	in	Amsterdam.	Daar	deden	bijna	100	Amsterdamse	
scholieren	aan	mee.

De Wiskunde Olympiade is een prestigieuze, internatio-
nale wiskundewedstrijd voor scholieren uit het voortgezet 
onderwijs. Ruim 100 landen doen er aan mee. Amsterdam 

Wiskunde Olympiade naar Nederland
en Eindhoven zijn de gaststeden waar het evenement in juli 
2011 plaatsvindt. Elk land mag een delegatie van zes scho-
lieren en twee begeleiders sturen. De Wiskunde Olympiade 
van 2011 wordt de 52e editie, maar het is voor het eerst in 
Nederland.
De Olympiade wordt mogelijk gemaakt door het ministerie 
van OCW, het Platform Bèta Techniek, de Vrije Universiteit 
Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven, de 
Universiteit Leiden, ORTEC, het Nederlands Forensisch 
Instituut, de gemeente Amsterdam en een groot aantal 
andere subsidiegevers.
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De Tweede Kamer verwierp eind november twee moties die 
de SP, D66 en de VVD tegen de bezuiniging hadden inge-
diend nadat VOS/ABB hierover een brandbrief had gestuurd. 
Een oproep van VOS/ABB aan de lezers van de website en 
de e-mailnieuwsbrieven om de Kamer per e-mail duidelijk 
te maken dat de bezuiniging niet door mocht gaan, had 
ondanks de vele reacties helaas niet het gewenste resultaat. 
De afwijzing van de twee moties betekent dat staatssecre-
taris Sharon Dijksma in het volgende schooljaar 90 miljoen 
euro bij het primair onderwijs weghaalt. De bezuiniging 
wordt door haar gepresenteerd als een specifieke korting 
op het budget voor bestuur en management (B&M), maar in 
feite haalt ze het geld uit de lumpsumfinanciering. Het bud-
get B&M is daar immers een integraal onderdeel van.

Braaf en afwachtend
Na afwijzing van de moties vroeg VOS/ABB aan de bezoekers 
van de website en de duizenden lezers van de e-mailnieuws-
brieven hoe het nu verder moet. Ook hierop kwamen zowel 
van leden als niet-leden veel reacties binnen, die er over het 
algemeen op neerkomen dat het onderwijs en de belangen-
organisaties te braaf en afwachtend zijn. 
Zo merkt algemeen directeur Loek Oomen van het bij 
VOS/ABB aangesloten Delta Onderwijs in Oosterhout op dat 
alleen VOS/ABB direct tegen de bezuiniging in actie kwam. 
Hij wil dat de besturenorganisaties dit onder regie van de 
PO-Raad gaan doen. Oomen benadrukt dat het hier voor álle 
po-besturen gaat om een  verlaging van de lumpsumfinan-
ciering. 

Onderwijs verbolgen over 
doorgaan van bezuiniging

Zonder budget B&M moeten taken worden afgestoten

VOS/ABB heeft honderden reacties ontvangen op het besluit van de politiek om ruim 90 mil-

joen euro te bezuinigen op het budget voor bestuur en management in het primair onderwijs. Er 

kwamen niet alleen heel veel reacties binnen van leden van VOS/ABB, maar ook van teleurge-

stelde besturen voor bijzonder onderwijs, die niet bij VOS/ABB zijn aangesloten.

‘Dit gaat direct ten koste van de 
groepsformatie’ (Archieffoto).
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“Als wij nu eens beginnen om het beestje bij de naam te 
noemen: het kabinet bezuinigt op de lumpsum, niet op 
B&M! Dat deze oude oorspronkelijke component uit de 
lumpsum wordt genomen, is naast een bedenkelijke publi-
citaire stunt, een methodiek om voor elk schoolbestuur een 
bezuinigingscomponent te kunnen berekenen.” 
Oomen stelt een aantal mogelijke maatregelen voor om 
aan te geven dat de bezuiniging onacceptabele gevolgen 
heeft. “Laten we met ingang van 1 augustus, als de bezui-
niging ingaat, geen enkele enquête van de rijksoverheid, 
het CBS, de onderwijsinspectie, OCW, onderzoeksbureaus en 
dergelijke meer invullen. Dat geeft al een kleine besparing. 
We zouden de overheid ook kunnen helpen door vanaf die 
datum collectief met alle schoolbesturen geen enkele inci-
dentele stimuleringssubsidie meer aan te vragen. Incidentele 
subsidies kosten immers veel tijd en energie. Het geld dat 
overblijft, kan dan terugvloeien naar waar het oorspronke-
lijk voor bedoeld was, namelijk het versterken van de kwali-
teit van ons onderwijs, die door deze bezuinigingsmaatregel 
onder druk is komen te staan.” 

Ook directeur Rik Jacobs 
van de openbare Nico 
Tinbergenschool in Schagen 
noemt de bezuiniging ‘net als 
velen met mij’ onacceptabel. 
Hij stelt voor om burgerlijk 
ongehoorzaam te worden, bij-
voorbeeld door bepaalde stuk-
ken niet meer in te leveren. 

“Wat mij betreft gaan alle scholen in Nederland op slot tot 
er voldoende geld op tafel ligt om alle knelpunten aan te 
pakken -en dan heb ik het uitdrukkelijk niet over de salaris-
sen- en we de middelen krijgen die we nodig hebben om de 
kwaliteit te bieden die men terecht van ons verwacht.”

Meer dan 1500 banen verloren
Een andere felle reactie kwam van oud-VOS/ABB’er Fred 
Ruijling, die tegenwoordig via organisatie- en adviesbureau 
Penta Rho interim-lid is van de centrale directie van de 
stichting Primair Onderwijs De Liemers in Duiven. Daarvoor, 
tot april vorig jaar, was hij rector van het openbare Edison 
College in Apeldoorn. 
“Ik ben geconfronteerd met de magere budgetten in het 
primair onderwijs. Temeer daar ik uit eigen ervaring kan 

meepraten over het voortgezet onderwijs. Mijn zorg zit in 
de lijdzaamheid van de sector. Op het moment dat je gecon-
fronteerd wordt met aperte leugens en er inbreuk wordt 
gemaakt op structurele afspraken, dan is het zaak om de 
werkelijkheid visueel te maken.”
“Als gevolg van de lumpsum hebben alle maatregelen direc-
te gevolgen voor het primaire proces. Bij de bezuiniging van 
90 miljoen gaan meer dan 1500 banen 
verloren. Bij lumpsum en de schrij-
nende bekostiging gaat dit direct ten 
koste van de groepsformatie. Dus laat 
zien wat dit voor het primaire proces 
betekent. Géén medewerker perso-
neelszaken, afschaffen van formatie 
voor individuele begeleiding, het weg-
vallen van extra zorg en ICT, grotere 
groepen etcetera.” 
Bovenschools manager Rob Beaumont 
van de bij VOS/ABB aangesloten 
samenwerkingsstichting jong Leren in 
Maastricht en omgeving denkt dat grote acties weinig zin 
hebben, gezien het politieke standpunt van de meerderheid 
van de Tweede Kamer. “Speldenprikken werken misschien 
beter. Vele prikken bij elkaar is een flinke steek. Ik heb al 
gemeld bij CFI (het huidige DUO, red.) dat ik niet meer als 
critical friend meedenk over allerlei wet- en regelgeving. 
Alles wat nu binnenkomt, bekijk ik op realiteit binnen de 
halvering van ons stafbureau. Als je veel kleine stappen zet, 
heb je een lange weg afgelegd.” 
Johan van Knijff, bovenschools manager van het Bestuur 
Openbaar Onderwijs Rotterdam, mailt op persoonlijke titel 
dat het onderwijs ‘zoals gewoonlijk’ te braaf is. “Minder 
geld? Even piepen en dan gewoon doen wat ons wordt 
gevraagd door OCW. Telkens laten we over ons heen lopen. 
We moeten eens een keer wat dóen! Mogelijke suggesties: 
de ontwikkeling van passend onderwijs stilzetten? Massaal 
facturen voor energie doorsturen naar het ministerie en de 
Tweede Kamer? De Londo-vergoeding is al jaren onder de 
maat. Tot overmaat van ramp worden we zelfs negatief geïn-
dexeerd met 0,15 procent. Het moet niet gekker worden! 
Stopzetten van PGNPO? Enquêtes en onderzoeken van OCW, 
doen we ook niet meer? Bestuur en management hebben 
hier geen tijd voor en de directeur al helemaal niet!”

Niet nog meer bezuinigen!
De PO-Raad heeft in januari haar leden opgeroepen 
om na te denken over acties tegen eventuele extra 
bezuinigingen. De oproep volgt op de stappen die 
VOS/ABB eerder al nam en blijft nemen. VOS/ABB is 
van mening dat het goed is om samen met de sector-
organisatie duidelijk te maken dat verder bezuinigen 
op het primair onderwijs onacceptabel is.
Bij het ter perse gaan van dit nummer van Over 
Onderwijs was nog niet duidelijk of en, zo ja, welke 
acties de PO-Raad overweegt.

‘Laat zien 
wat dit voor 
het primaire 
proces 
betekent’
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Actie!
VOS/ABB inventariseert op dit moment alle reacties 
en zal op basis hiervan bepalen welke acties kunnen 
worden ondernomen om verdere bezuinigingen op 
het funderend onderwijs te voorkomen. Nieuws hier-
over komt op www.vosabb.nl en in de e-mailnieuws-
brieven van VOS/ABB.

Nog geen abonnement op de e-mailnieuwsbrieven 
van VOS/ABB? Ga naar www.vosabb.nl en meld u 
aan!

‘Dan maar 
burgerlijk 
ongehoorzaam’



Van der Smissen en Segers hebben het over de bezuiniging 
van 90 miljoen euro op het budget voor bestuur en manage-
ment in het primair onderwijs. “De Tweede Kamer heeft dit 
met een rare draai goedgekeurd, staatssecretaris Dijksma 
heeft niet de moeite genomen om bij ons te komen kijken 

hoe we werken, en de meeste onderwijsorga-
nisaties houden het bij wat politieke reacties”, 
zegt Segers teleurgesteld.
“Alleen VOS/ABB heeft tot nu toe een protest-
actie gehouden. Gelukkig gaat de PO-Raad 
zich nu wel beraden. Maar ik zou willen dat 
ook de PC Besturenraad, de Bond KBO, de 
CNV-schoolleiders, de AVS en de vakbonden 
in actie kwamen. Samen kunnen we een vuist 
maken. Dit besluit is er nu wel door, maar we 
kunnen nog wel in actie komen voor een ade-
quate lumpsumbekostiging”. 

Weeffout in lumpsum
De oorzaak voor de onverwachte aanval op het budget 
B&M zit volgens Segers in een weeffoutje in de nog redelijk 
verse lumpsumbekostiging. “Er stond in de po-bekostiging 
nog één schot overeind: dat voor bestuur en management. 
Daarom kon de staatssecretaris dat potje snel aanwijzen. Bij 
het voortgezet onderwijs zijn alle schotten al weg en daar 
vond ze dit geld dus niet. Wij moeten daarom ook zo snel 
mogelijk af van alle schotten in de financiering. Geef ons één 
groot budget én het vertrouwen om zelf onze zaken te rege-
len. Dan kunnen wij veel efficiënter werken.” 
Van der Smissen vult aan: “Gebruik de lumpsumbekostiging 
nu eens op de juiste manier: zonder al die subsidiestromen 
ernaast, als structureel hogere investering. Wij behoren tot 
de landen in West-Europa met het laagste bedrag dat in 
onderwijs geïnvesteerd wordt maar hebben wel een van de 
hoogste onderwijsresultaten. De bodem is nu echt bereikt.”

Twee ton
Het bestuur van Theo Segers, de Vereniging PCPO 
Krimpenerwaard, die 8 scholen met 1650 leerlingen bestuurt, 
raakt door de bezuiniging op B&M 9�.000 euro per jaar 
kwijt. Van der Smissen van Onderwijs Primair, met 17 open-
bare basisscholen en ��00 leerlingen in de Krimpenerwaard, 
Oudewater en Montfoort, hikt aan tegen een bezuiniging 
van twee ton. 
Segers: “We hebben het bovenschools management opge-
bouwd vanuit de opdracht tot professionalisering, onder 
meer vanwege de lumpsumfinanciering. De kwaliteit van het 

tekst: Lucy Beker • foto: Martin Droog
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onderwijs is daardoor verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat de 
directies tevreden zijn over de nieuwe situatie, de Inspectie 
en de ouders ook. Bovendien staat in de nieuwe Wet goed 
onderwijs, goed bestuur dat een goede school alleen kan 
bestaan met een sterk bestuur en dito management. Spreekt 
de staatssecretaris dan niet met twee monden?”
Segers en Van der Smissen zijn trots op wat in beide organi-
saties de afgelopen jaren is bereikt. “Zo jammer dat we nu 
ineens worden teruggefloten. Onbehoorlijk ook. Halverwege 
het spel worden de spelregels veranderd. Dat kan niet.”

‘Samen 
kunnen 
we een 
vuist 
maken’

1�

‘Actie nodig voor adequate lumpsum’

Schoolbesturen in de Krimpenerwaard: ‘Investeren in plaats van bezuinigen’

Ernstige zorgen maken ze zich en daarom trekken ze gezamenlijk op: Miriam van der Smissen 

en Theo Segers, algemeen directeuren van respectievelijk het openbaar en het protestants-

christelijk primair onderwijs in de Krimpenerwaard. “Het is zo stil in het onderwijs, het lijkt of 

de zoveelste bezuiniging gewoon maar weer wordt geslikt. Maar het houdt een keer op. Het 

zou eens om investeren in onderwijs moeten gaan, niet om de kosten ervan.”

Theo Segers en Miriam van der Smissen:
‘Durf te investeren in onderwijs’.



Architectonisch ontwerp bevordert onderwijskwaliteit
De Matrix in Hardenberg

tekst en foto’s: Martin van den Bogaerdt

De school is opgebouwd uit vierkante elementen, die 
terugkomen in de structuur van de gevel.
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Achter de letters Matrix is het 
schoolplein op het dak.
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Openbare basisschool De Kern in Harden-

berg zit sinds drie jaar in het bredeschool-

gebouw De Matrix. Als gevolg van de eco-

nomische crisis, die ook in Overijssel de 

nieuwbouw doet stokken, staat de school 

nog aan de rand van de wijk De Marslan-

den. Het gebouw is ontworpen om de onder-

linge samenwerking tussen de gebruikers 

ervan te bevorderen.



De Matrix gaat naadloos op in het besneeuwde januarilandschap. Dat 
is anders als alles groen is. Dan valt het witte bredeschoolgebouw 
duidelijk op. De naam verwijst naar de vierkante elementen waar het 
gebouw uit bestaat. Deze vormen komen terug in de structuur van de 
gevel. 
Directeur Ina de Groot van de ongeveer 100 leerlingen tellende open-
bare basisschool De Kern: “Het gebouw heeft vier vierkante poten met 
elk een vierkant middenstuk. Je ziet dat patroon terug in de materialen 
die gebruikt zijn. Het middenstuk van ons deel is het Leerplein, waar 
kinderen gebruik kunnen maken van computers.” 
Het Leerplein is door de transparantie die in het hele gebouw terug-
keert, vanuit de lokalen goed te zien. “De deuren staan ook meestal 
open. Je ziet vaak dat leerlingen uit groep � zitten te werken naast 
kinderen uit groep 8.”
De Groot vertelt dat alle partijen die van De Matrix gebruikmaken, 
samen met de architect goed over het ontwerp hebben nagedacht. 
“We wilden een licht, vrolijk en zonnig gebouw. De architect wilde dat 
dit gebouw er echt uit zou springen. Over een tijdje, als de wijk weer 
wordt uitgebreid, komt ons gebouw er veel beter uit.” 
Een ander opmerkelijk vierkant element is het ruime dak, dat wordt 
gebruikt als schoolplein. De leerlingen spelen dus niet alleen rond, 
maar ook letterlijk op de school.

Vruchtbare samenwerking
De Groot ervaart in de dagelijkse praktijk dat De Matrix een vruchtbare 
samenwerking tussen haar openbare school en andere organisaties 
bevordert. In het gebouw zit ook de protestants-christelijke basisschool 
De Marsweijde, die circa 200 leerlingen telt. Andere organisaties in het 
pand zijn twee praktijken voor respectievelijk logopedie en fysio-
therapie, een peuterspeelzaal en de stichting Prokind, die zorgt voor 
tussen- en buitenschoolse opvang. “We voldoen aan het dagarrange-
ment. Kinderen kunnen hier terecht van halfacht ’s ochtends tot half-
acht ’s avonds.” 
De samenwerking tussen de verschillende 
participanten vertaalt zich in een geza-
menlijk zorgprotocol en afspraken over de 
doorgaande leerlijn. “Dat is belangrijk voor 
de vroeg- en voorschoolse educatie. Het 
ontwerp van het gebouw bevordert echt de 
onderwijskwaliteit. We hebben ook geza-
menlijke gedragsregels opgesteld. Zonder 
dit gebouw hadden we elkaar veel moeilij-
ker gevonden.” 
Buiten schooltijd wordt De Matrix gebruikt 
voor onder meer judo en ouderengymnas-
tiek. “We hebben hier twee mooie, grote 
sportzalen, waar dus ook de wijk gebruik 
van kan maken. Het gebouw is tot halftien ’s avonds beheerd. Er zijn nu 
twee beheerders. Dat is voortgekomen uit het plan voor meer conciër-
ges voor de basisscholen.” 
In De Matrix zit ook het stafbureau van het protestants-christelijk 
primair onderwijs. Het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Arcade voor 
openbaar primair onderwijs in Hardenberg en Coevorden en omgeving 
is elders gevestigd.
Op de website van de gemeente Hardenberg staat een filmpje over een 
bezoek van presentatrice Marga van Praag aan de wijk De Marslanden. 
In dit filmpje geeft directeur De Groot uitleg over De Matrix. Zie www.
hardenberg.nl (klik op ‘Recreatie en toerisme’,scroll naar ‘Van Praag 
naar Hardenberg’ en klik dan op ‘Deel 6: Ruimte om te wonen’).

Architectonisch ontwerp bevordert onderwijskwaliteit

Ruime peuterspeelzaal.

Leerplein met computers.

Veel transparantie.

Grote sportzalen.

‘Zonder dit 
gebouw 
hadden we 
elkaar niet 
zo snel 
gevonden’
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“We willen hier graag mee verder, want het heeft veel posi-
tieve effecten gehad”, zegt Martien de Boer, onderwijskun-
dig stafmedewerker van het Atlas College en projectleider 
van het filmproject ‘Een mediawijze overstap’. Eén van de 
bedenkers ervan was Nico ’t Hooft, lid van het college van 
bestuur van het Atlas College. Die benaderde GeertJan 
Nelson, algemeen directeur van de Stichting Talent voor 
openbaar basisonderwijs in Hoorn. Nelson reageerde meteen 
positief en het project kon in september al van start.
“Een van de doelen was de overgang van primair naar voort-
gezet onderwijs te versoepelen”, vertelt projectleider De 
Boer. “Het leek ons goed als achtstegroepers alvast eens op 
een leuke manier een kijkje konden nemen op onze verschil-
lende vestigingen. De overstap wordt ook minder eng als 
ze alvast kennismaken met een aantal van onze leerlingen. 
En voor alle deelnemers is dit project een goede manier om 
te leren omgaan met moderne media. De leerlingen waren 
enthousiast, maar het bleek nog best moeilijk om een echte 
film te produceren. Daarom willen we graag in een volgen-
de versie leerlingen meer laten oefenen met de camera en 
ook instructies geven over interviewtechniek.”
De kinderen mochten in groepjes werken met professionele 
apparatuur van de Stichting Netwerk, een van de partners 
in het project. Deze stichting leverde ook begeleiding in de 
vorm van stagiairs die bekend waren met de camera’s. De 
Openbare Bibliotheek Hoorn werkte eveneens aan het pro-
ject mee. Daar kregen de leerlingen les over voorlichting en 
reclame. “Zo leren ze meteen kritisch kijken naar reclame”, 
zegt De Boer. In een les cameratechniek kwamen filmbegrip-
pen als storyboard, scènewisselingen, perspectief, geluids-
techniek en special effects aan de orde. De vier samenwer-
kende partners kregen voor dit project een subsidie van 
25.000 euro van het Mediawijsheid Expertisecentrum.

Special effects
De opdracht die de kinderen meekregen was niet gering: in 
elk filmpje moesten minimaal een totaalshot, een medium-
shot en een detailshot of close-up zitten, en ook minstens  
één special effect en twee reclametechnieken. Inhoudelijk 
moest het filmpje informatie over een vo-school geven op 
een manier die voor leerlingen uit groep 8 te begrijpen is. 
De film moest bijvoorbeeld een paar dingen laten zien van 
de vo-school die heel anders zijn dan op de basisschool.
“Het was  heel leuk om te zien wat kinderen dan gaan fil-
men”, lacht De Boer. Het bleek dat de achtstegroepers de 

kluisjes erg interessant vonden, die werden veel gefilmd. Ook 
werd de camera vaak gericht op de entree van de drie deel-
nemende scholen van het openbare Atlas College in Hoorn: 
vmbo Titaan, OSG West-Friesland en Copernicus SG. En dan 
de klassen die voor een volgende les naar een ander lokaal 
lopen: ook dat is nieuw voor achtstegroepers en kwam terug 
in de producties. Sommige filmpjes vertelden een compleet 
verhaal, andere gaven met beelden en korte interviewtjes 
een impressie van het voortgezet onderwijs.
In totaal zijn in acht weken 26 filmpjes gemaakt door 90 
leerlingen. Achtstegroepers van obs Jules Verne werden 
gekoppeld aan leerlingen van vmbo Titaan, kinderen van obs 
Het Ooievaarsnest werkten samen met leerlingen van OSG 
West-Friesland en obs De Troubadour werd gekoppeld aan 
Copernicus SG. De groepjes bestonden gemiddeld uit twee 
basisscholieren en twee tweedeklassers uit het voortgezet 
onderwijs. Binnen de groepjes ontstond een prima samen-
werking. Twee keer konden de leerlingen filmen op locatie 
en daarna gingen ze monteren op de computer. 

Filmgala
Het project is eind november afgesloten met een feestelijk 
Filmgala in vmbo Titaan. Compleet met rode loper, drankjes 
en hapjes (gemaakt door de vmbo-leerlingen consumptief)  
werden de kinderen ontvangen om alle filmpjes te bekijken. 
Negen filmpjes werden door de leerlingen zelf genomineerd 
voor een prijs: drie per scholenduo. Een jury, met daarin niet 
alleen bestuurders en directeuren van de scholen, maar ook 

iemand van een mediabedrijf, reikte 
tijdens het Filmgala de prijzen uit: 
bioscoopbonnen. 
Geertjan Nelson was een van de 
juryleden. “Wij ontdekten ook dat 
kinderen heel anders tegen zo’n 
promotiefilm aankijken dan wij.  
Als jury hebben wij alle producties 
bekeken en bij ons was het meest 
informatieve filmpje favoriet, het 
filmpje met de meeste uitleg. Maar 
dát filmpje hadden de kinderen niet 

genomineerd en kon dus niet in de prijzen vallen!” 
Volgend jaar wil het Atlas College weer een filmproject 
opzetten. “We willen het dan breder maken, er meer docen-
ten en meer vakken bij betrekken, bijvoorbeeld CKV en 
Nederlands”, zegt Martien de Boer. “Ook willen we de twee-

over onderwijs

Samen filmen voor een betere overstap
Filmproject Atlas College leidt tot meer samenwerking met basisonderwijs

Het Atlas College in Hoorn heeft een geslaagd filmproject afgerond. Tweedeklassers maakten 

samen met leerlingen van drie basisscholen voorlichtingsfilmpjes over verschillende locaties van 

het Atlas College. Dat leverde nog niet direct bruikbaar promotiemateriaal op, maar daar ging 

het ook niet om. De opzet was de overstap naar het voortgezet onderwijs te versoepelen en 

tegelijkertijd de leerlingen wijzer te maken met media en reclame. Dat is gelukt, en bovendien is 

de samenwerking met het basisonderwijs geïntensiveerd.
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deklassers die nu hebben meegedaan, dan inzetten als coach 
voor de nieuwe groepjes. Die mag niet meer zelf filmen, 
maar wel het groepje op weg helpen. De filmpjes die nu zijn 
gemaakt kunnen we dan als startpunt gebrui-
ken. En misschien moet het project iets langer 
duren. Uiteindelijk levert het dan misschien 
toch nog een mooie film op voor onze open 
dagen. We deden dit project niet speciaal om 
deze leerlingen alvast te binden aan onze 
scholen. Maar toegegeven: impliciet heeft het 
een marketing-component.”

Contacten verbeterd
Het Atlas College ziet in het filmproject ook 
een aanleiding om de leerlijn voor media-
wijsheid in kaart te brengen. Samen met de 
drie basisscholen, de bibliotheek en Stichting 
Netwerk wordt een globale leerlijn mediawijsheid opgezet 
van groep 7 van het po tot en met leerjaar 2 in het vo.
Het filmproject heeft nóg een positief effect gehad. ”Door 

tekst: Lucy Beker • foto: Marcel Rob
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Samen filmen voor een betere overstap

dit succes is de samenwerking met de Stichting Talent ver-
sterkt. We denken er nu over om ook iets samen op te zetten 
voor rekenen of taal, en onze docenten vaker met elkaar te 

laten samenwerken. Zo kunnen we tot echte door-
lopende leerlijnen komen”, aldus De Boer. 
Ook Nelson vindt dat een belangrijke opbrengst. 
“De contacten tussen onze leerkrachten en de 
docenten van het Atlas College zijn verbeterd en 
dat is heel waardevol. Docenten in het vo kunnen 
een betere aansluiting maken als ze weten hoe er 
in groep 8 wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan 
Engels of geschiedenis: onze leerlingen krijgen 
daar al les in, maar in het vo beginnen de leraren 
meestal opnieuw omdat zij niet weten wát de leer-
lingen precies geleerd hebben. Nu het filmproject 
zo goed liep, denken we zelfs aan een uitwisseling 
van docenten. Misschien kunnen de vo-docenten 

eens een dagje op onze scholen meelopen. Er waren hier in 
Hoorn al contacten tussen po en vo, maar dit concrete pro-
ject heeft een versnelling teweeggebracht. Dat is de winst.”

‘We 
denken nu 
aan 
uitwisseling 
van 
docenten’

De kinderen mochten met een professionele camera op pad.
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Marleen Lammers (2�), studente aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, heeft de afgelopen maanden heel wat afgereisd. 
Om voor haar onderzoek gesprekken te voeren met alge-
meen directeuren en voorzitters van colleges van bestuur 
ging ze naar uithoeken in Nederland. “Dat heb ik gedaan 
omdat je in een interview nu eenmaal veel meer informatie 
krijgt dan wanneer je enquêtes afneemt”, zegt zij.
Wat uit al die gesprekken blijkt, is dat er geen schokkend 
grote verschillen zijn in wat de openbare identiteit voor 
schoolbestuurders betekent. Maar het zijn de details die ver-
rassend zijn.
De keuze onderzoek te doen naar de verschillen in openbare 
identiteit in allerlei delen van het land was voor Lammers 
een logische. Meer gericht zijn op de regio is een speerpunt 
van VOS/ABB. Bovendien staat VOS/ABB voor de kernwaar-

den van het openbaar onderwijs. Het was het thema van het 
jubileumcongres in 2008. Voor Lammers reden om die twee 
elementen aan elkaar te verbinden en daar haar stageonder-
zoek op te richten.
Het heeft bovendien haar eigen interesse. “Ik ben een over-
tuigd voorstander van algemeen toegankelijk onderwijs, 
maar wel zonder ‘maar’. Confessionele scholen zeggen 
meestal ook dat iedereen mag komen, máár dan moet je wel 
de identiteit respecteren of onderschrijven. Dat voorbehoud 
hoeft voor mij niet in het onderwijs. Het moet gewoon zon-
der dat je deze voorwaarden stelt”.

Primair onderwijs
Het onderzoek van Lammers is gericht op het primair onder-
wijs. Enerzijds omdat het anders veel te breed zou worden. 
Maar ook omdat in haar ogen de identiteit vooral in het 
primair onderwijs een belangrijke rol speelt.Voor een basis-
school kiezen ouders doorgaans bewust, zegt zij. Zij zoeken 
de school die het beste bij hen past. De signatuur van een 
school is daarbij van wezenlijk belang. Bij het vinden van 
een school voor voortgezet onderwijs spelen heel andere 
factoren een rol. “Vaak is er geen keus omdat er maar één 
middelbare school in de buurt is. Bovendien hebben kinderen 
zelf een grotere rol bij het zoeken van de school. Daarom 
heb ik het voorgezet onderwijs niet bij het onderzoek 
betrokken”.
Lammers is begonnen met uitgebreid literatuuronderzoek. 
”Ik heb veel gelezen van wat er over het onderwerp is 
geschreven”. Daarna is zij gaan praten met schoolbestuur-
ders. Tien in totaal, allemaal werkzaam voor het openbaar 
onderwijs. Zij heeft  Nederland ‘opgedeeld’ in vijf regio´s 
(Noord, Midden, Zuid-West, Zuid-Oost en Randstad). In elke 
regio heeft zij twee interviews gehouden. Anoniem, zodat 
uitspraken niet naar besturen te herleiden zijn. “De bestuur-
ders waren allemaal erg enthousiast om mee te werken,” 
zegt zij.

Kernwaarden omarmd
Zonder uitzondering worden de zes kernwaarden die 
VOS/ABB hanteert, breed omarmd, heeft Lammers geconsta-
teerd. Open staan voor kinderen én leerkrachten ongeacht 
hun afkomst. Overdracht van informatie over ieders achter-
grond, cultuur en leefwijze. Zodat ieder zijn of haar eigen 
weg kan gaan, zonder dat de mening van een ander daarbij 
wordt opgedrongen. Lammers: “Er zijn geen verschillen in 
hoe schoolbesturen daar tegenaan kijken”. 
Maar hoe het in de praktijk wordt beleefd, daarin zitten 

Kernwaarden overal omarmd, maar beleving verschilt
Onderzoek naar regionale invloeden op openbare identiteit basisscholen

De positie van het openbaar onderwijs in bijvoorbeeld Limburg is iets anders dan die in 

Friesland. Of in de Randstad. Daarmee verschilt ook de manier waarop scholen hun identiteit 

uitdragen. Het is een van de conclusies uit het onderzoek naar regioverschillen in openbare iden-

titeit, dat masterstudente onderwijskunde Marleen Lammers tijdens haar stage bij VOS/ABB heeft 

gedaan. Zij is inmiddels benoemd tot junior-adviseur bij VOS/ABB.

over onderwijs

Marleen Lammers: ‘In Limburg is situatie anders dan in Friesland’.
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over onderwijs

de nuances. “Als je kijkt naar basisscholen in de Randstad, 
dan zitten daar vaak kinderen uit verschillende culturen al 
bij elkaar in de klas. Daar wordt algauw aandacht besteed 
aan de verschillende levensbeschouwelijke, godsdienstige en 
maatschappelijke ideeën. Zo leren kinderen respect te heb-
ben voor elkaars achtergrond en ben je automatisch bezig 

met de kernwaarden. Maar 
op een school  in een dorp is 
dat heel anders, omdat er nu 
eenmaal weinig kinderen met 
verschillende achtergronden bij 
elkaar zitten. Een bestuurder zei: 
het zou een beetje raar zijn om 
op onze school het Suikerfeest te 
vieren als geen van de kinderen 
het thuis viert. Want bij welke 
beleving sluit je dan aan?”
In de Randstad speelt ook nog 

iets anders. “Er zitten op veel scholen leerlingen met achter-
standen en ze zijn er druk om deze kinderen zo ver mogelijk 
te brengen. Uitgebreid stilstaan bij wat de openbare identi-
teit voor de school betekent, heeft hier geen prioriteit. Deze 
scholen zijn veel meer bezig met goed onderwijs voor hun 
leerlingen.”

Positie bevechten
Anders is de situatie op scholen in Limburg. “Wat je ziet, is 
dat daar openbare scholen hun positie moeten bevechten, 
omdat er vooral katholieke scholen in deze regio zijn. Ik heb 
echt verhalen gehoord dat leerkrachten door de buurt en 
familie worden aangesproken omdat ze het wagen op een 
openbare school te gaan werken. In deze regio wordt de 
openbare identiteit gebruikt om zich bewust te onderschei-
den van de confessionele scholen. Dat blijkt nodig te zijn om 
voldoende leerlingen te houden.”
In de regio Noord speelt dat juist weer helemaal niet, zegt 
Lammers. “Daar is het volkomen 
normaal dat er openbare scholen 
zijn. Je positie moeten bevechten 
is daar totaal geen issue.”
Toch is openbare identiteit bij de 
Friese bestuurders die zij sprak 
in ander opzicht van belang. Een 
aantal scholen had een terug-
lopend aantal leerlingen. Het 
actief uitdragen van de openbare 
identiteit werd betrokken bij de 
profilering van de scholen. Het 
heeft de positie versterkt en het 
aantal leerlingen trok aan. “Maar dat was natuurlijk niet het 
enige. Het was een onderdeel van de campagne.”

‘Identiteitsmoeheid’
Verder bespeurde Lammers bij een aantal bestuurders iets 
wat kan worden omschreven als ‘identiteitsmoeheid’. Niet 
in de zin dat de openbare identiteit niet wordt gedeeld of 

tekst: Berber Schrijver • foto’s: Martin van den Bogaerdt

Kernwaarden overal omarmd, maar beleving verschilt
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uitgedragen. “Meer van: dat algemeen toegankelijke, dat 
weten we nu onderhand wel, verzin eens iets anders. Het 
blijkt ook niet altijd bij te dragen aan een positief imago. 
Ouders denken dat dat het enige is en vragen zich af of 
een school niet meer te bieden heeft. Wat ik van sommige 
bestuurders hoorde, is dat zij vinden dat openbaar onderwijs 
tegenwoordig voor veel meer staat. Ook voor innovatie en 
vernieuwing bijvoorbeeld. Zo zei een bestuurder die ik sprak 
dat zij met het profileren veel meer de kant op gaan van 
kwaliteitsonderwijs in plaats van openbaar onderwijs. ‘Wij 
leveren kwaliteit en levensbeschouwelijk onderwijs maakt 
daar deel van uit’, vindt dat bestuur.”
Een van de aanbevelingen van Lammers zal daar op gericht 
zijn. Moet er niet eens worden nagedacht over een frisse kijk 
op de kernwaarden van de openbare identiteit?

De resultaten van het onderzoek van Marleen Lammers wor-
den binnenkort gepubliceerd op de website van VOS/ABB.

‘Je positie 
bevechten 
is in 
Friesland 
geen issue’

Klas in 
de 
Randstad 
anders dan 
in een dorp
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Wat is volgens u het grootste probleem in 
het onderwijs?

“Ik maak me zorgen over de manier waarop mensen met elkaar 
omgaan, over de oppervlakkigheid en de agressie. Dat zie je 
niet alleen op scholen, maar ook op straat en zelfs in de Tweede 
Kamer. Hier op school willen we een cultuur creëren waarin we 
het respect voor elkaar vergroten. Om dat concreet in te vullen 
moet er meer communicatie komen. Je mag een eigen mening 
hebben, maar je moet ook luisteren naar andermans mening en 
daar respect voor hebben. Daar ligt voor mij meteen de kracht 
van de openbare school. Juist hier, waar mensen met allerlei 
achtergronden bij elkaar zijn, is zo’n cultuur van belang en kun-
nen we kinderen leren open te staan voor elkaar.”

Wat is op dit moment de belangrijkste ontwikke-
ling in het onderwijs?

“Dat is naar mijn idee de zoektocht naar kwaliteitsverbetering. 
Wij werken er ook hard aan. Een paar jaar geleden kwam deze 

school er nog niet zo goed af in het jaarlijkse Trouw-onderzoek. 
Toen ik hier twee jaar geleden kwam als directeur onderwijs, ben 
ik meteen het gesprek aangegaan met de docenten en afdelings-
leiders. Er zijn meer en duidelijke eisen gesteld. Er is nu meer 
aandacht voor kwaliteit binnen de secties. Ook wordt meer naar 
leerlingen geluisterd. Niet zo gek, want die weten haarfijn wat 
een goede leraar is. We boeken nu goede resultaten, het kan 
dus echt. Ook landelijk zie ik veel aandacht voor kwaliteitsver-
betering. Men kiest helaas te vaak voor simpele antwoorden op 
complexe processen. Dat werkt niet.”

Wat wilt u kwijt aan de staatssecretaris?

“Ik zou willen zeggen: goed dat er aandacht is voor kwaliteits-
verbetering in het onderwijs, maar kom niet met regelingen die 
elkaar tegenwerken. Een voorbeeld: het voortgezet onderwijs 
kreeg extra geld voor een kwaliteitsimpuls, maar tegelijkertijd 
kwamen de gratis schoolboeken. Let wel: gratis voor de ouders,  
de scholen moeten die betalen. Daar ging dus veel geld in zitten. 
Daarom moeten werkboeken een paar jaar mee en zijn examen-
bundels een keuze. Dat betekent wel meer werk voor de leraren, 
die nu opdrachten op kopietjes moeten maken. Terwijl we tege-
lijkertijd de werkdruk voor leraren moeten verminderen. Hoe 
rijmen we dat allemaal met elkaar? Nog zo een: leerlingen moe-
ten voortaan op hun examen minimaal een voldoende hebben 
voor Engels en Nederlands, anders kunnen ze niet slagen. Dat 
betekent wel dat een briljante bètaleerling, die door zijn dyslexie 
slecht is in talen, geen vwo-diploma kan halen. Zo doen we geen 
recht aan zijn talenten. Is dat een kwaliteitsverbetering?” 

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?

“Wij hebben zojuist een verzelfstandigingstraject achter de rug, 
dat een paar jaar geleden nog helemaal vastliep door veel weer-
stand bij verschillende partijen. Het afgelopen jaar is dat allemaal 
opgelost en daar heeft VOS/ABB een grote rol in gespeeld. Ik 
vind het een zeer professionele organisatie. Heel fijn dat we daar 
altijd terecht kunnen voor advies, onderzoek en documentatie. 
Ga zo door!”

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?

“Deze leerlingen laten een tekening van ons nieuwe gebouw 
zien. Het wordt erg mooi, met daktuinen, een aula met theater 
en muziekstudio’s. Waterpartijen eromheen, in plaats van hek-
ken. We kijken er allemaal naar uit. Wat we meenemen naar 
die mooie nieuwe school is de kracht van onze oude school, de 
inhoud van het gebouw achter ons. Met deze foto wil ik de ver-
bintenis tussen oud en nieuw laten zien.”

tekst: Lucy Beker • foto: Ella Tilgenkamp

Blijdschap alom op het Amstelveen College en 

zeker bij rector Mark Manders. Gebak, want de 

nieuwbouwplannen gaan definitief door. De nieuwe 

school moet er in 2013 staan. Ook de verzelfstandi-

ging van het bestuur krijgt zijn beslag. Per 

1 augustus 2010 ligt het bestuur van het openbare 

Amstelveen College bij een zelfstandige stichting. 

De plaatselijke pers heeft het over ‘historische be-

sluitvorming’.

“Dat komt doordat het heel lang heeft geduurd voor-

dat beide besluiten erdoor waren”, aldus Manders. 

“Steeds kwam er iets tussen, maar nu is het zo ver. 

Twee mijlpalen. De verzelfstandiging, mét bruids-

schat, geeft ons bestuur meer slagkracht, en dat 

gebouw is inmiddels hard nodig”. 

Blij met nieuw gebouw en nieuw bestuur



De subsidie was specifiek bedoeld voor de verbetering van 
bredeschoolgebouwen. Van de ruim zeshonderd aanvragen 
zijn er 129 gehonoreerd. Veel scholen gebruiken het geld 
voor het creëren van een multifunctionele ruimte, die bruik-
baar is als aula of voor sportieve of culturele activiteiten of 
buitenschoolse opvang. Ook is er frequent sprake van het 
aanpassen van leslokalen, zodat ze ook bruikbaar worden 
voor opvang. 
Bij het toekennen van de subsidie heeft het ministerie 
gezorgd voor een evenwichtige spreiding over verschil-
lende categorieën gemeenten: grote, middelgrote en kleine 
gemeenten, gemeenten met aandachtswijken en plattelands-
gemeenten. In alle gesubsidieerde projecten is sprake van 
zogenoemde cofinanciering. Ofwel: er is sprake van een com-
binatie van publieke en private middelen. De projecten met 

het hoogste percentage cofinanciering hadden een grotere 
kans om de OCW-subsidie te krijgen. 

Onder één dak
Het schoolbestuur O2A5, de Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, heeft voor drie 
(van haar 2�) scholen een bredeschoolsubsidie toegekend 
gekregen. Een daarvan is basisschool De Lingewaard in Arkel, 
die �00.000 euro krijgt. Het geld wordt gebruikt voor een 
verbouwing van de bestaande school. Bert van der Lee, alge-
meen directeur van O2A5: “Een aantal noodlokalen wordt 
vervangen en er komen nieuwe lokalen voor peuterspeelzaal 
en kinderopvang.”
De gemeente Nieuw-Lekkerland krijgt 500.000 euro – het 
maximale subsidiebedrag. De O2A5-school obs Nieuw-

Scholen en gemeenten stonden in de rij voor de subsidieregeling voor het aanpassen van de huis-

vesting van brede scholen. Maar het ministerie van OCW heeft ruim driekwart van de aanvragen 

afgewezen. Tot de gelukkigen die wél een subsidie in de wacht sleepten, behoren de gemeenten 

Zaltbommel, Giessenlanden en Nieuw-Lekkerland. 

Méér mogelijk dankzij subsidie bredeschoolgebouwen

over onderwijs

Wiel Peters (links) en Bert Kaasjager bij het nieuwe 
en het oude gebouw van de Zandkampen.
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Lekkerland profiteert daarvan. Van der Lee: “Door de 
gemeentelijke herindeling staat het voormalige gemeente-
huis van Nieuw-Lekkerland leeg. Onze school heeft op dit 
moment twee locaties, die beide in een oud en gebrekkig 
gebouw zitten. Dat brengt hoge stook- en onderhoudskos-
ten met zich mee en is inefficiënt (en dus duur) qua inzet 
van personeel. De twee locaties kunnen nu onder één dak 
worden ondergebracht in het voormalige gemeentehuis. In 
hetzelfde gebouw komen eveneens twee peuterspeelzalen, 
een kinderopvangorganisatie en het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Het wordt dus een echte brede school.”
De totale verbouwing kost grofweg drie miljoen euro. De 
subsidie van een half miljoen is dus een zeer substantiële 
bijdrage. O2A5 neemt zelf ook een deel van de kosten voor 
rekening, door een deel van het onderhoudsbudget 
voor obs Nieuw-Lekkerland in het nieuwe gebouw te 
investeren. De gemeente betaalt de rest. 

Geen concurrenten
Ook de gemeente Zaltbommel heeft subsidie gekre-
gen, onder meer voor brede school De Zandkampen. 
De Zandkampen bestaat uit openbare basisschool De 
Spelwert, onderdeel van BOBOZ (Bestuurscommissie 
Openbaar BasisOnderwijs Zaltbommel), en pc-basis-
school De Leiboom van het christelijk schoolbestuur 
VCSO. Beide basisscholen zijn zelfstandig en functioneren 
onafhankelijk van elkaar, maar profileren zich als één brede 
school naar de buitenwereld. 
“We beschouwen elkaar niet als concurrenten. We zitten in 
veel dingen op één lijn en stellen beide onze deuren open 
voor álle leerlingen. Het enige verschil is dat onze pc-school 
expliciet uiting geeft aan haar open christelijke identiteit”, 
legt Bert Kaasjager uit. 
Kaasjager is dagelijks bestuurder bij VCSO en lid van de 
Stichting Beheer Brede School Zandkampen. Dit is een zelf-
standige stichting, waarin BOBOZ en VCSO gelijkwaardig 
participeren, en die verantwoordelijk is voor de bouw, het 
beheer en de exploitatie van het gezamenlijke schoolge-
bouw. Namens BOBOZ is Wiel Peters bestuurslid van de 
beheerstichting.
De Leiboom en De Spelwert zitten sinds zo’n acht jaar bij 
elkaar in het vrij oud, traditioneel gebouw. 
“Wij vinden al jaren dat ons schoolgebouw eigenlijk niet 
meer voldoet. En we zijn sowieso echt uit ons jasje gegroeid. 
De gemeente Zaltbommel wil een aantal brede scholen rea-
liseren. Wij juichen dat toe, maar in ons oude gebouw was 
het eigenlijk nauwelijks mogelijk om onze ideeën over de 
Brede School te verwezenlijken. De gemeente heeft geld 
beschikbaar gesteld voor een nieuw, extra gebouw. Medio 
2010 wordt een hypermodern, optimaal gefaciliteerd en 
duurzaam gebouw opgeleverd. Hierin komen niet alleen tien 
extra lokalen, maar bijvoorbeeld ook een multifunctionele 
gymzaal, ruimte voor naschoolse opvang en een peuterspeel-
zaal”, legt Kaasjager uit.

Méér dan een lik verf
De Zandkampen wilde echter heel graag óók het huidige 
gebouw onder handen nemen. Kaasjager: “Dat betaalt de 
gemeente niet en met de reguliere onderhoudsbudgetten 
van de beide schoolbesturen konden we eigenlijk niet veel 
doen. Meer dan her en der wat fatsoeneren en alles opnieuw 
verven konden we ons niet veroorloven. Het is voor ons dus 
geweldig dat we een subsidie hebben gekregen voor het 
aanpassen van onze bestaande huisvesting!”
De subsidie van ongeveer drie ton verschaft De Zandkampen 
volstrekt nieuwe mogelijkheden. Wiel Peters: “We kunnen 
nóg een extra ruimte creëren voor buitenschoolse opvang. 
Er is een grote middenruimte, die we nu van de rest van het 
gebouw kunnen afsluiten en daardoor uitstekend verhuur-

baar is. Dat geldt ook voor 
een aantal spreekruimtes en 
vergaderruimtes die we inmid-
dels hebben gerealiseerd. 
Deze ruimtes worden overdag 
gebruikt voor rt en ib, maar ’s 
avonds zitten er allerlei clubjes 
in, zoals de muziekschool, een 
yogagroep en diverse wijkver-
enigingen. Daarnaast kunnen 
we een technieklokaal en een 

extra speellokaal inrichten en investeren in het binnenkli-
maat.”

Leefbare wijk
De Zandkampen heeft slim gebruik gemaakt van scheidings-
wanden en andere mogelijkheden om ruimtes af te sluiten. 
Ook zijn er bergruimtes gecreëerd waarin de school haar 
eigen spullen achter slot en grendel kan opbergen. Door dit 
soort maatregelen is het uitstekend mogelijk om vergader-
ruimtes, spreekkamers, centrale hal en speellokalen in de 
avonduren te verhuren. 
“Zeker voor een brede school is dat enorm belangrijk”, zegt 
Bert Kaasjager. “We willen graag een functie in de wijk heb-
ben, niet alleen overdag, maar ook ’s avonds. Het is voor de 
leefbaarheid van de wijk trouwens ook goed dat zo’n school-
gebouw er ’s avonds niet nutteloos en verlaten bij ligt. We 
merken dat er veel behoefte is aan onze vergaderruimtes en 
andere vertrekken. De vraag is groter dan ons aanbod.”
Op de vraag of de verhuur van ruim-
tes financieel interessant is, zegt 
Kaasjager: “De verhuur is in ieder 
geval kostendekkend; er hoeft geen 
geld bij. Omdat we nu delen  kunnen 
afsluiten van de rest van de school 
en er goede bergruimtes worden 
gemaakt, is het niet nodig dat onze 
conciërge in de avonduren aanwezig 
is. Zou dat wel moeten, dan weet je 
op voorhand al dat er geld bij moet.”

tekst: Karin van Breugel • foto: Marla Smith Stevels

Iteke Weeda over yin en yang voor managers

Nieuwe 
mogelijkheden 
voor 
De Zandkampen

Méér mogelijk dankzij subsidie bredeschoolgebouwen

‘Veel 
vraag naar 
verhuur in 
avonduren’



landen en oorlogsgebieden is, 
en hoe lastig het is om in zulke 
gebieden onafhankelijke jour-
nalistiek te bedrijven. 
Hekman is docent aan het 
Koningin Wilhelmina College 
in Culemborg én freelance 
journalist in het buitenland. 
Hij werkte onder meer in het 
Midden-Oosten (Israël en de 
Gaza-strook) en ervoer daar 
aan den lijve de praktische pro-

blemen in oorlogsgebied. Het tekort aan water is in het spel 
verwerkt en nog ietsje aangedikt: als je niet op tijd water 
vindt, ben je in het spel binnen een paar seconden dood. 
Ook de moeilijkheid een land binnen te komen dat in oorlog 
is wordt in het spel heel duidelijk. Je moet je melden bij de 
politie en aangeven wat je bent. Ben je journalist dan kom 
je het oorlogsgebied niet in, want het regime houdt niet van 
pottenkijkers. Als toerist lukt het ook niet, want wat heeft 
een toerist in oorlogsgebied te zoeken? Eigenlijk is ieder 
antwoord voor het regime fout en rest de journalist weinig 
anders dan illegaal de grens over te steken.

Op pad voor Radio Darfur
Wie de game speelt, gaat op pad voor Radio Darfur in Sudan, 
na een sms’je dat er een aanval op een dorp is geweest. Er 
kunnen dertig spelers tegelijk meedoen en het leuke is dat 
ze allemaal terugkomen met een ander verhaal. Net als in de 
realiteit leggen de journalisten verschillende accenten.
Ludo Hekman vertelt dat een speler door een verslag te 

maken veel meer kan laten 
zien dan alleen in een filmpje. 
“Je krijgt meer een totaal-
beeld”. De belevenissen in On 
the ground reporter zijn geba-
seerd op ware gebeurtenissen 
en er is gebruikgemaakt van 
bestaande filmpjes, foto´s en 
interviews over Darfur. Het spel 
duurt vier keer 15 minuten. 

Informatie: 
www.onthegroundreporter.nl

“Het werkt beter dan een film”, 
zegt Sanderien Verstappen, 
docent maatschappijwetenschap-
pen aan het Spinoza Lyceum. 
“Een film is nogal passief. Dan 
gaan leerlingen algauw han-
gen.” Dat gebeurt niet als de 
scholieren deze game spelen. 
Bij On the ground reporter gaat 
de speler als journalist onder-
zoek doen in het oorlogsgebied 
van Sudan. Verstappen heeft er 
bewust voor gekozen om On the ground reporter binnen het 
vak maatschappijwetenschappen aan te bieden aan de leer-
lingen van � havo. 
“Het past goed in de examenstof massamedia. De leerlingen 
en ik vinden het erg leuk. Ik doe van alles om voor de havo-
leerlingen de maatschappij binnen te halen, en dit is niet te 
abstract”.
De docente is vooral te spreken over de kennismaking met 
de werkwijze van een journalist, die in het spel zit: hoor en 
wederhoor. “Je wordt gedwongen je in te leven in de jour-
nalist. Je stuit ook op praktische problemen in dit oorlogsge-
bied: hoe kom je aan water, bijvoorbeeld”.  Verstappen heeft 
eigenlijk maar één kritiekpuntje: “Ik mis nog een goede eva-
luatiemethode.”

70.000 euro
Ludo Hekman is de ontwikkelaar van het spel, samen met 
Klaas van Dijken en Julia Schalken. Zij zorgden voor de gra-
fische invulling van On the ground reporter. Het ministerie 
van Ontwikkelingssamenwer-
king betaalde de kosten: 70.000 
euro. De game is ontwikkeld 
in opdracht van Press Now in 
Hilversum, een organisatie voor 
ondersteuning van de vrije pers 
in ontwikkelingslanden en oor-
logsgebieden, en Radio Darfur, 
een van de projecten van Press 
Now. Het doel van de game is 
dan ook aan scholieren te laten 
zien hoe belangrijk  informatie-
voorziening in ontwikkelings-

over onderwijs

Scholieren stappen virtueel 
oorlogsgebied binnen

‘Dit werkt beter dan een film’

Als journalist een oorlogsgebied binnengaan: dat is de spannende opdracht in de game On the 

ground reporter. Leerzaam is het ook en daarom bieden aardig wat scholen het inmiddels aan in 

hun lespakket. Een daarvan is het openbare Spinoza Lyceum in Amsterdam.

2�

tekst: Jurgen van Dijk

Screenshot van de game On the ground reporter.

Screenshot van de game On the ground reporter.
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Bedrijfskundige Reinier Goedhart studeerde in 2002 af aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn studie richtte zich op 
het snijvlak van de publieke en private sector. Hij zag 
VOS/ABB in 2005, toen de lumpsumfinanciering in het pri-
mair onderwijs werd ingevoerd, als een uitgelezen 
kans om zich verder te professionaliseren. 
“Na mijn studie kwam ik eerst terecht bij de VGS, 
de besturenorganisatie van de gereformeerde 
scholen, maar toen Bé Keizer mij vroeg of ik naar 
VOS/ABB wilde, heb ik daar geen moment over 
getwijfeld. Bé werd mijn mentor, ik heb echt heel 
veel van hem geleerd. In de bestuurswereld 
van het onderwijs is hij de expert op het 
gebied van financiën en bedrijfsvoe-
ring. En terecht!”
Een ander onderwerp waar Goedhart 
zich bij VOS/ABB op heeft ontwik-
keld, is de jaarverslaggeving in het 
primair onderwijs. “In het voortge-
zet onderwijs was dat in het mid-
den van de jaren negentig al gere-
geld, maar voor het primair onder-
wijs was het tot 2006 nog een vrij-
wel onbekend verschijnsel.” Goedhart 
leidde het project ‘Ambassadeurs jaarver-
slag’, dat tot de zomer van 2008 namens 
het Projectbureau Lumpsum werd uitge-
voerd door VOS/ABB.

Werkterrein verplaatst
Goedharts werkterrein heeft zich in de 
loop van de tijd meer en meer verplaatst 
naar planning & control en financiële- en 
risicoanalyses voor schoolbesturen. “Het is 
belangrijk dat besturen voor een gezonde 
bedrijfsvoering een helder beeld hebben 
van hun financiële positie. Een deugdelijke 
meerjarenbegroting is daarbij onmisbaar. 
Soms hoor ik wel eens dat het geen nut 
zou hebben om voor een langere peri-
ode een begroting te maken, omdat 
de situatie met de dag verandert. Maar 
juist daarom is het van groot belang, 
want met een meerjarenbegroting 
kunnen besturen voor zichzelf een 
referentiekader creëren. Als er dan 
bijvoorbeeld bezuinigingen op je 

afkomen – om maar even iets te noemen – dan kun je daar 
goed op anticiperen. Zonder goede meerjarenbegroting 
maak je als schoolbestuur beleid in het luchtledige.” 
Goedhart wordt fel als het gaat over de bezuiniging op 

het budget voor bestuur en management in het primair 
onderwijs van ruim 90 miljoen euro. “Dat is echt een 

rotstreek, vooral ook omdat het ministerie het ver-
pakt heeft als een bezuiniging op B&M. Het geld 
wordt in feite uit de lumpsum gehaald, omdat B&M 
daar een structureel onderdeel van is. Als OCW had 
gezegd dat er ruim 1500 banen in het onderwijs 

worden geschrapt, wat in feite het geval is, 
dan waren de media er als de kippen bij 
geweest. Nu hoor je er nauwelijks iets over, 
omdat het grote publiek zeer onterecht 
een nogal negatief beeld heeft van 
bestuur en management. Het is goed dat 
wij als VOS/ABB bij de Tweede Kamer de 
noodklok hebben geluid, ook al heeft 
het helaas niet meer mogen baten…”

Niet bij de pakken neer
Hij is somber over wat het onderwijs in 

het licht van de komende megabezuinigin-
gen nog meer te wachten staat. “Somber is 
misschien niet helemaal het juiste woord, 
want je moet nooit sikkeneurig bij de pak-
ken neer gaan zitten. Maar het mag wel 
duidelijk zijn dat bezuinigingen nooit goed 
zijn voor het onderwijs. In de komende 

jaren zal er dan ook een beroep worden 
gedaan op de professionaliteit en creativiteit 
van de schoolbesturen. Ik ben ervan overtuigd 
dat wij daar als VOS/ABB een ondersteunende 
rol bij kunnen blijven spelen.”
Een van de ondersteunende activiteiten die 
Goedhart binnenkort organiseert, is een semi-
nar over de bevindingen van de commissie-
Don, die concludeert dat schoolbesturen effi-
ciënter met hun kapitaal moeten omgaan. 
Informatie over dit seminar op � en 10 maart 
in respectievelijk Amersfoort en Zwolle 
staat op www.vosabb.nl (dossier>Bestuur & 
management).

Bel Reinier Goedhart op 06-�00�9660 of 
mail hem via rgoedhart@vosabb.nl 

tekst: Martin van den Bogaerdt • foto: Martin Droog

‘Zonder meerjarenbegroting werk je 
in het luchtledige’

te
n 

vo
eten uit

Adviseur

Scholen zijn voortdurend bezig zich verder te ontwikkelen. Een frisse blik van een externe adviseur 

is dan vaak welkom. VOS/ABB heeft zulke adviseurs, maar wie zijn dat eigenlijk? Wat zijn hun drijf-

veren, wat is hun ambitie en hoe werken ze?

Deze keer: Reinier Goedhart. Expertise: Bedrijfsvoering.



Als directeur ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid in 
mijn school, daar hoort ook geestelijke veiligheid bij. Uit 
respect voor de verschillende godsdiensten in het openbaar 
onderwijs, vind ik dat gvo op een respectvolle manier moet 
worden gegeven. Maar het klopt dat ik daar op basis van de 
wet in feite niets over heb te zeggen.” 
Voorwinden is het ermee eens dat het waardevol is om, ook 
al hoeft dat volgens de wet niet, heldere afspraken te maken 
over wat wel en niet kan. “Zo kan ik op basis van vertrouwen 
mijn werk doen. Regelmatig hebben we even contact met 
elkaar om te kijken of alles naar wens verloopt. Ik laat mijn 
spullen hier op school liggen, zodat de leerkrachten kunnen 
zien wat ik hier doe. Dat werkt heel prettig.”

Van Rembrandt tot Playmobil
De gvo-lessen op de Florence Nightingaleschool worden aan 
twee groepen gegeven, aan achttien leerlingen uit de groe-
pen 5 en 6 en aan een clubje van zeven leerlingen uit groep 
7. Het zijn niet alleen kinderen met een protestants-chris-
telijke achtergrond, maar ook leerlingen uit katholieke en 
niet-gelovige gezinnen. Elke week besteden zij er op de dins-
dagmiddag driekwartier aan. De school biedt alleen protes-
tants-christelijke lessen, omdat er tot nu toe geen ouders zijn 
die katholiek, islamitisch of anderszins levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs voor hun kinderen wensen.
In de lessen staan onder meer de christelijke feestdagen 
centraal. Uit onderzoeken die elk jaar uitgebreid de media 
halen, blijkt telkens dat veel mensen geen idee hebben dat 

De openbare basisschool Florence Nightingale staat in de 
gloednieuwe Zoetermeerse wijk Oosterheem, met in de direc-
te nabijheid protestants-christelijk en rooms-katholiek basis-
onderwijs. Ouders die in de openbare school hun kinderen 
kennis willen laten maken met het christendom, kiezen daar 
volgens directeur In ’t Veld niet voor om hen het geloof te 
laten beleven, maar om hun kinderen te leren dat de verhalen 
in de Bijbel mede bepalend zijn geweest voor de Nederlandse 
cultuur en maatschappij. Objectieve kennisoverdracht is vol-
gens hem de kern van gvo op zijn school. 
“Wat ik wil voorkomen, is dat er evangelisatie plaatsvindt of 
dat er wordt doorgegeven dat kinderen die geloven waarde-
voller zijn dan kinderen die dat niet doen. We hebben daar 
met elkaar op een positieve manier afspraken over gemaakt.” 
Gvo-docent Voorwinden bevestigt dit beeld: “De Bijbel is een 
inspirerend, waardevol boek. Het is goed om daar kennis van 
te nemen. Wat de kinderen er vervolgens in hun leven mee 
doen, is helemaal aan hen. Het is niet zo dat ik zeg dat ze op 
basis van het christelijk geloof bepaalde dingen moeten. Daar 
ben ik niet op uit.” 
Voorwinden vervult in Zoetermeer als bijbeljuf bewust een 
andere rol dan in de christelijke Rehobothschool in het nabu-
rige dorp Moerkapelle, waar ze als parttimer lesgeeft aan 
groep 7. Het verschil zit hem tussen cultuuroverdracht in het 
openbaar onderwijs en geloofsbeleving in de pc-school.

Verlicht en verwarmd lokaal
In wettelijke zin is het opmerkelijk dat directeur In ’t Veld met 
gvo-docent Voorwinden afspraken heeft gemaakt over wat 
er in haar lessen aan bod mag komen. In de toelichting op 
artikel 50 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) staat 
ondubbelzinnig dat de inhoud van godsdienstig (en levensbe-
schouwelijk) vormingsonderwijs inclusief de docenten die dat 
geven, geen zaak van het bevoegd gezag van de school zijn, 
maar onder de verantwoordelijkheid vallen van de zendende 
instanties die dit onderwijs verzorgen. In feite komt het erop 

neer dat de openbare school slechts 
tijd en een verlicht en verwarmd lokaal 
ter beschikking moet stellen. Dit hoeft 
overigens alleen als ouders aangeven 
dat ze behoefte hebben aan godsdien-
stig of levensbeschouwelijk vormings-
onderwijs voor hun kinderen. 
Directeur In ’t Veld vindt het echter 
belangrijk dat van tevoren in goed 
overleg is bepaald wat de inhoud van 
de lessen is. “Ik wil namelijk aan de 
ouders van mijn leerlingen kunnen 
vertellen wat er in mijn school gebeurt. 

Bijbeljuf toont leerlingen christelijke kaders
Gvo op obs Florence Nightingale in Zoetermeer

‘Ik wil 
weten 
wat er 
op mijn 
school 
gebeurt’

Godsdienstig vormingsonderwijs (gvo) kan op een positieve manier bijdragen aan de pluriformi-

teit van de openbare school. Dat is de mening van directeur Wim in ’t Veld van obs Florence Nigh-

tingale in Zoetermeer. De protestants-christelijke leerkracht Annemarieke Voorwinden verzorgt op 

deze school twee keer in de week een les over de Bijbel.
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Wet op het primair 
onderwijs
In de artikelen 50 en 51 van de WPO staat dat het 
bevoegd gezag van de openbare school verplicht is 
om onder lestijd en in een door de school beschik-
baar gesteld lokaal godsdienstig en/of levensbe-
schouwelijk vormingsonderwijs mogelijk te maken, 
mits ouders daarom vragen. De verantwoordelijk 
voor de inhoud van de lessen ligt bij de zogenoemde 
zendende instanties. Die zorgen ook voor de docen-
ten die het vormingsonderwijs geven. 
Er mag per schooljaar maximaal 120 uur aan gvo 
worden besteed. De school moet andere onder-
wijsactiviteiten organiseren voor kinderen die geen 
godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonder-
wijs volgen. 



met Pasen de wederopstanding van Christus wordt gevierd. 
De christelijke oorsprong van Pinksteren staat nog verder af 
van de beleving van de gemiddelde Nederlander. Die denkt 
aan een extra vrije dag, mooi weer en geopende meubelbou-
levards en niet aan de uitstorting van de Heilige Geest over 
de apostelen, het spreken in tongen en het ontstaan van de 
christelijke kerk, vijftig dagen na de kruisiging van Christus. 
Kerstmis is voor steeds meer mensen in eerste instantie het 
feest van een witbebaarde, corpulente man met een rode 
muts en een arrenslee, cadeautjes onder de versierde boom 
en veel eten in plaats van de geboorte van Jezus in een koude 
stal aan de toenmalige rafelrand van Bethlehem. “In verschil-
lende Bijbelverhalen staan aanknopingspunten van wat kinde-
ren in hun dagelijks leven tegenkomen. Ik hoor vaak dat ze nu 
pas snappen hoe dat zit met die herders en die schaapjes.” 
Voorwinden integreert ook beeldende kunst in haar les-
sen. Een voorbeeld is het bekende schilderij van Rembrandt 
over het verhaal over de verloren zoon. “Ik neem dan de 

Bijbeljuf toont leerlingen christelijke kaders

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Rembrandtbijbel mee, waar 
nog veel meer Bijbelse taferelen 
in staan.” Ze laat ook zien dat 
triviale objecten een christelijke 
achtergrond kunnen hebben. 
Een voorbeeld is de Ark van 
Noach van Playmobil, die voor 
veel kinderen slechts een plastic 
boot met dito dieren is. “Er zit 
heel veel in onze maatschappij 
dat teruggaat op de Bijbel. Ik 
wil ervoor zorgen dat dit niet 
blijft zweven, dat het voor kin-
deren een kader krijgt.” Aan 
het einde van groep 8 geeft 
Voorwinden haar leerlingen een Bijbel cadeau. “Ik hoop 
natuurlijk dat ze erin gaan lezen, maar het is helemaal aan 
henzelf of ze er echt iets mee doen.”

‘Nu 
snappen 
ze hoe het 
zit met die 
herders 
en die 
schaapjes’
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Annemarieke Voorwinden en Wim in ’t Veld: 
‘Geen evangelisatie op de openbare school’.



De juiste stukken op het juiste moment 

foto: Peter Arno Broer
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Loverboy
Onlangs nog was er landelijke belangstelling voor een oud-
leerlinge die haar school voor voortgezet onderwijs aan-
sprakelijk stelde. Dit meisje werd tijdens schooltijd jaren-
lang misbruikt door een loverboy. Zij eiste smartengeld en 
schadevergoeding wegens studievertraging. De school zou 
tekort zijn geschoten in het absentie- en veiligheidsbeleid. 

De oud-leerlinge - tevens bekend schrijfster door het boek 
‘Echte mannen eten geen kaas’ - kreeg echter geen gelijk. 
De rechtbank Zwolle - Lelystad overwoog onder meer dat 
de zorg voor minderjarige kinderen in zijn algemeenheid 
bij de ouders berust. Wel dient de school te voldoen aan 
een ongeschreven bijzondere zorgplicht voor de veiligheid 
en gezondheid van leerlingen. De rechtbank meende dat 
deze bijzondere zorgplicht niet was geschonden.

Aantonen met documenten
De school wist namelijk met documenten aan te tonen wel 
degelijk voldoende inspanningen te hebben gepleegd ter 
voorkoming van alle ellende die dit meisje was overkomen.  
Overzichten van lesuitval toonden aan dat het meisje in 
de eerste vier leerjaren niet veel lessen had verzuimd. De 
school wist tevens aan te tonen dat bij absentie voldoende 
moeite was gedaan om contact te leggen met de moeder. 
Volgens de school was de moeder dan niet bereikbaar en is 
contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

Opvallend in deze zaak was dat de moeder in 2006 
een klacht wegens ontoereikend absentiebeleid en een 
onveilig schoolklimaat had ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs en toen in het gelijk werd 
gesteld.  In tegenstelling tot de procedure bij de rechtbank 
had de school destijds weinig stukken overgelegd.
Het is niet onwaarschijnlijk dat indien de school al vol-
doende overtuigende stukken had ingediend tijdens de 
klachtprocedure, deze kwestie al in 2006 tot een eindpunt 
was gekomen. VOS/ABB- juristen en -advocaten die vaak 
scholen bijstaan zowel in klachtprocedures als bij rechtban-
ken, zien dat juridische bijstand en het overleggen van de 
juiste documenten in een vroeg stadium van groot belang 
is omdat aansprakelijkheidsstelling daarmee kan worden 
voorkomen of afgewend. 

G.J. Heussen, 
advocaat bij VOS/ABB Onderwijsjuristen en -advocaten

Het is ongeveer een Elfstedentocht geleden dat mevrouw 
Schaapman in hoger beroep bij de rechtbank Amsterdam 
met succes procedeerde voor schadevergoeding (29 mei  
1999). In deze geruchtmakende zaak was de rechtbank het 
met de moeder eens dat de betreffende basisschool aanspra-
kelijk was voor schade omdat de school toerekenbaar tekort 
was geschoten in de wettelijke verplichting tot het verzorgen 
van goed onderwijs.  Duidelijk werd gemaakt dat sprake is 
van een zorgplicht van de school die kan worden gezien als 
een inspanningsverplichting. De school kan dus niet worden 
‘afgerekend op resultaten’.

Procedures over aansprakelijkheid en klachten in het onderwijs gaan meestal over 

onvoldoende zorg en begeleiding voor leerlingen. Als daarover wordt geprocedeerd, 

hangt voor de uitkomst veel af van de stukken die scholen in het geding brengen. Zorg 

voor de juiste stukken op het juiste moment.
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Apeldoorn slaat handen ineen 
voor meer spreiding

tekst en foto’s: Martin van den Bogaerdt

wijkgebouw dok Zuid. Elke school heeft zijn eigen loka-
len, verdeeld over de begane grond en de eerste etage. 
De onderbouw zit beneden, de bovenbouw boven. Deze 
verdeling is een stuk duidelijker dan het onderscheid tus-
sen de drie scholen per verdieping. Wie door het gebouw 
loopt en niet weet dat er drie verschillende scholen zijn 
gevestigd, ziet dit op het eerste gezicht niet. Daarbij komt 
dat het schoolplein en de centrale hal worden gedeeld. De 
kinderen komen elkaar daar tegen, zij leren elkaar kennen 
en spelen met elkaar, maar ze zitten niet met elkaar op één 
school. 
Directeur Bertus van Elburg vertelt dat acht jaar geleden 
bij de eerste plannen voor de nieuwbouw de toenmalige 
directeuren graag één school met één denominatie wilden. 
“Waarom zou je nog drie aparte scholen handhaven als je 
samen in één gebouw gaat?” Het plan ketste uiteindelijk 

De zwarte openbare basisschool De Reiziger in Apeldoorn-
Zuid, die onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur 
Leerplein055 valt, zit sinds mei vorig jaar met de witte pro-
testants-christelijke school Het Kompas en de eveneens witte 
rooms-katholieke Sebastiaanschool in het multifunctionele 

Segregatie in het onderwijs is een hardnekkig probleem, waarvoor op verschillende 

niveaus oplossingen worden bedacht. Een voorbeeld is Apeldoorn. Daar proberen een 

openbare, protestants-christelijke en rooms-katholieke basisschool samen de leerlingen 

meer te spreiden. De Stichting Kleurrijke Scholen speelt hierbij een belangrijke rol.
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Zwarte en witte basisscholen in één gebouw 
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Kleurrijke Scholen
De Stichting Kleurrijke Scholen is in september 2006 
opgericht. De organisatie heeft tot doel om ouders 
ervan te overtuigen dat het goed is om hun kind 
naar een buurtschool te sturen. 
Op haar website meldt de ouderorganisatie het vol-
gende: “Als je in een gemengde wijk woont, is het 
waardevol als je kind ook in die wijk naar school 
gaat. Je kind krijgt vriendjes in de buurt en ook wij 
als ouders krijgen via de school meer binding met 
onze leefomgeving.”
De stichting wijst er verder op dat steeds meer 
ouders ervoor kiezen om hun kind bewust op een 
buurtschool te plaatsen. “Mocht deze te zwart zijn, 
dan melden zij hun kind aan samen met andere 
Nederlandse kinderen. Op deze manier ontstaan, 
zonder opgelegde dwang van bovenaf, gemengde 
scholen. Ouders die aan zo’n project beginnen, 
gaan een uitdaging aan die bijna de gehele school-
tijd duurt. Om de school gemengd te maken en te 
houden is heel veel inzet nodig. Stichting Kleurrijke 
Scholen is opgericht om deze ouders te ondersteu-
nen.” 
Zie www.kleurrijkescholen.nl. 

Leerlingen van obs De Reiziger. 
Hun ouders zien ook liever een meer gemengde schoolbevolking.



in plaats van alleen door hun eigen school. Het kinderdag-
verblijf en de peuterspeelzaal die hier in het gebouw zit-
ten, brengen de drie scholen ook onder de aandacht van de 
ouders. Daar begint de beïnvloeding dus al. Er zijn plannen 
om kinderen voordat ze vier worden een ochtend te laten 
meedraaien op een van de scholen, in de hoop dat ze niet 
wegstromen.” 

Er komen ook acties voor meer naamsbekendheid, bijvoor-
beeld door leerlingen de wijk schoon te laten maken of door 
lokale ondernemers bij het onderwijs te betrekken. 
Directeur Van Elburg benadrukt dat het de maatschappelijke 
en sociale verantwoordelijkheid van de gezamenlijke scholen 
is om kinderen al in een vroeg stadium bij elkaar te brengen. 
“Ze moeten van en met elkaar leren, zodat ze nu en later 
ook buiten school goed met elkaar kunnen samenleven. 
Wat belangrijk is: ook de allochtone ouders van De Reiziger 
zien veel liever dat de school een meer gemengde bevolking 
krijgt.”

Realistisch blijven
De gemeente Apeldoorn wil dat er binnen drie jaar een 
betere spreiding is. “Maar we moeten realistisch blijven”, 
zegt directeur Van Elburg, “want ik verwacht zeker niet dat 

af op de weigering van het protestants-christelijke bestuur 
om hieraan mee te werken. “Voor hen ging dit te ver. Ik 
beschouw dat nog altijd als een historische vergissing.”

Onwenselijke situatie
Er is nu dus nog steeds sprake van een openbare basisschool, 
met ruim 90 procent leerlingen met een allochtone afkomst, 
en twee basisscholen van respectievelijk pc- en rk-denomina-
tie, die meer dan 90 procent autochtone leerlingen hebben. 
De gemeente Apeldoorn vindt dit een onwenselijke situatie 
en heeft met de besturen afgesproken dat er actie moet 
worden ondernomen om de leerlingenpopulaties te laten 
aansluiten bij de sociale structuur van de wijk. In Apeldoorn-
Zuid heeft ongeveer 26 procent van de bevolking een niet-
westerse allochtone achtergrond. 
Consulent Irma Boxman van de Stichting Kleurrijke Scholen is 
in het kader van deze doelstelling sinds november vorig jaar 
actief om elk van de drie scholen onder de aandacht te bren-
gen van álle ouders. 

“We moeten ouders verleiden om te spreiden”, zegt Boxman. 
“We willen één centraal aanmeldpunt, zodat ze kennis kun-
nen maken met alledrie de scholen. De directeuren geven 
geïnteresseerde ouders een rondleiding door de drie scholen 
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we die 26 procent al in drie jaar gaan halen.” 
Hij wijst op een van zijn huidige kleutergroepen, waarin geen enkele leerling met 
een autochtone achtergrond zit. Het besluit om van De Reiziger een daltonschool 
te maken, lijkt nog geen effect te hebben. “Maar ik ben er wel van overtuigd dat 

het ons gaat lukken om een zichtbare verkleuring 
te realiseren. Wat we nodig hebben, is een groepje 
autochtone, liefst hoger opgeleide ouders dat col-
lectief besluit om hun kinderen bij ons op school te 
doen. Dat zal ongetwijfeld een positief signaal naar 
de omgeving zijn en voor een sneeuwbaleffect kun-
nen zorgen.”

Een bijkomend probleem is nog wel dat de eco-
nomische crisis een vertragende werking heeft op 

de doelstelling van de gemeente Apeldoorn. Projecten om oude flatwoningen te 
slopen en daarvoor in de plaats aantrekkelijke nieuwbouw neer te zetten, verlopen 
niet volgens plan. 
“De hele wijk is aan een oppimpbeurt toe. Er is al veel gesloopt. Nu het langer 
duurt voordat de nieuwe woningen er staan, waarbij het ook nog maar de vraag 
is of die worden verkocht, komen er ook minder nieuwe ouders naar deze wijk”, 
aldus Van Elburg.

‘We gaan 
een zichtbare 
verkleuring 
realiseren’

Politieke discussies
Ook in de landelijke politiek is segregatie in het onderwijs een terugkerend 
thema. In januari debatteerde de Vaste Kamercommissie van OCW erover met 
de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt. Ook minister 
Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie was bij dit debat aanwe-
zig, omdat segregatie in het onderwijs verder reikt dan de school alleen.
Een van de aspecten die in het debat aan de orde kwamen, was de mogelijkheid 
om met een vast aanmeldmoment meer spreiding te realiseren. De gedachte is 
dat als alle ouders hun kind pas kunnen aanmelden bij een school als het drie jaar 
oud is, ook kinderen van lager opgeleide en/of allochtone ouders de kans krijgen 
naar populaire scholen te gaan waar in veel gevallen wachtlijsten voor zijn. In 
de huidige praktijk is het zo dat met name hoger opgeleide autochtone ouders 
hun kinderen al op zeer jonge leeftijd bij de school van hun voorkeur aanmelden, 
waardoor andere ouders die dat niet doen, geen kans meer hebben. 

Artikel 23
De Kamer besprak ook de mogelijkheid om algemene acceptatieplicht in te 
voeren, overigens zonder grondwetsartikel 2� over de vrijheid van onderwijs af 
te schaffen. Vooral de PvdA en de linkse oppositiepartijen zijn hier voorstander 
van, maar met de huidige coalitie van PvdA, CDA en ChristenUnie is algemene 
acceptatieplicht onhaalbaar. Staatssecretaris Dijksma wees de Kamercommissie op 
het feit dat dit in het coalitieakkoord is vastgelegd. Zoals bekend is ook VOS/ABB 
voorstander van algemene acceptatieplicht.
Dat segregatie in het onderwijs verder reikt dan de school alleen, bewijst de 
invloed die volkshuisvesting heeft. Minister Van der Laan, die zich onder meer 
met dit onderwerp bezighoudt, wees erop dat de eenzijdige sociale structuur van 
veel oude stadswijken ertoe leidt dat daar ook een eenzijdige leerlingenpopulatie 
is. Dit is volgens hem slecht voor het positieve gevoel van gezamenlijkheid, dat 
nodig is voor een gezonde maatschappij. Daarom zou er volgens Van der Laan 
ook op het gebied van stadsplanning meer moeten gebeuren om verschillende 
bevolkingsgroepen te mengen.

Een verslag van de open commissievergadering over segregatie in het onderwijs 
op woensdag 20 januari staat op www.vosabb.nl (dossier>Politiek).
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