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Kwaliteit maken scholen zelf. Kern van de zaak is: de 
voortdurende ontwikkeling van alle mensen die er werken. 
Wij kunnen u daarbij ondersteunen, zowel met opleidingen als 
met maatwerk. Een paar voorbeelden:

Onderwijskundige en Didactische vormgeving
• Competetentiegericht leren
• Vakgerichte nascholing in onderbouw en tweede fase
• Uitdagende leerarrangementen in het VMBO
• Versterking Dalton- of Montessori-profiel

Coaching en begeleiding
• Opleiding tot Coach in het Onderwijs of Supervisor in het onderwijs
• Opleiding Begeleider in het Onderwijs (Leerlingbegeleiding en

Schooldecanaat)
• Supervisie, intervisie en (team)coaching
• Omgaan met agressie en (on)veiligheid

Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
• Oriëntatie op het schoolleiderschap
• Tweejarige ESAN opleiding voor schoolleiders PO
• Masteropleiding Integraal Leiderschap (NVAO geaccrediteerd)
• Advisering van managementteams bij organisatieontwikkelingsvragen
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In de rij voor de Leonardoschool
Overal in het land worden Leonardoscholen opgericht voor hoogbegaafde 
kinderen. Ook de openbare Brederodeschool in Rijswijk begint ermee. Het 
bestuur ziet het als een goede profilering voor het openbaar onderwijs, direc-
teur Vorderman is enthousiast en de ouders staan al in de rij.

14

Verbindend leren
Met echte opdrachten voor het bedrijfsleven worden bètavakken interessan-
ter, vindt Ed Peters van het Dominicus College in Nijmegen. Hij heeft het ‘ver-
bindend leren’ ingevoerd, waardoor de leerlingen eerder contact maken met 
het bedrijfsleven. Voor de school komt het aan op netwerken.

16

Het Wanita-concept
Van een matig presterende achterstandsschool naar een bruisende communi-
tyschool: het lukte in Rotterdam dankzij het vernieuwende Wanita-concept. 
Kunst en authentiek leren zijn de sleutelbegrippen. Onlangs is het onderwijs-
concept gepresenteerd aan staatssecretaris Dijksma.

25

Special over brede scholen
Acht pagina’s over bouw en beheer van brede scholen, aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden. In het Friese Westergeest verkeert de bouw van een brede 
school in een startfase. Dan blijkt al dat samenwerking het toverwoord is 
(pag. �6). Gaat daarin iets mis, dan kan het A-team te hulp schieten  (pag. �8). 
In Eindhoven zijn de spilscholen een succes. Wat is hun geheim? (pag. �0).
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‘Op deze manier wilden we ons personeel allereerst infor-
meren. Dat leek ons nodig omdat er nog veel scepsis is over 
passend onderwijs. Na deze eerste kennismaking volgen de 
komende jaren specifieke scholing en de aanschaf van spe-
ciaal materiaal”, vertelt Jalink. Het optreden van Tom van ’t 
Hek aan het begin van de dag en cabaretduo Olaf en Jasper 
aan het eind van de dag, ziet ze als een cadeautje van het 
bestuur aan het personeel. ‘Op deze manier konden we 
een nieuw fenomeen, het passend onderwijs, op een leuke 
manier onder de aandacht brengen”, aldus Jalink. 

Op de dag zelf is een professionele film gemaakt, die alle 
personeelsleden ontvangen en die ook op de website van het 
bestuur komt (www.deblauweloper.nl).

In het kort

over onderwijs

Studiedag van De Blauwe Loper: een evenement 
De jaarlijkse studiedag van Stichting De Blauwe Loper is dit jaar een groot evenement geworden. De stich-

ting bestuurt 13 openbare basisscholen in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. Het complete personeel 

(bijna 300 man) kreeg een programma met 17 workshops. Voor de ouverture kwam Tom van ’t Hek, die 

een humoristisch betoog hield over coaching, teamgeest en onderwijs.

�

Cabaretduo Olaf en Jasper in actie op de 
personeelsdag van De Blauwe Loper.

Thema van de dag was passend onderwijs. “Deze studie-
dag moest een kick-off worden voor de zorgplicht die er 
aankomt”, vertelt Marian Jalink, directeur van de open-
bare basisscholen De Molengang en De Aventurijn  in 
Heerhugowaard, en een van de organisatoren van de dag. 
“In de toekomst moeten ook wij passend onderwijs voor elk 
kind aanbieden. Het personeel moet daarop voorbereid zijn. 
Vandaar dat veel workshops gingen over de verschillende 
facetten van passend onderwijs”. De workshops hadden 
onderwerpen als ‘zorgplicht en zorgarrangementen’, ‘pas-
send onderwijs voor leerlingen met autisme in de basisschool’ 
en ‘introductie meervoudige intelligentie’. Daarnaast waren 
er workshops over digitaal lesgeven met behulp van ICT en 
de methode SVIB (school video interactie begeleiding).  



Sociaal geneeskundige Amika Singh van het VU Medisch 
Centrum in Amsterdam promoveerde op 11 april op de Dutch 
Obesity Intervention Trial in Teenagers (DO-iT), onderdeel 
van het Nederlands Researchprogramma Gewichtsbeheersing 
(NRG). Haar onderzoek maakt duidelijk dat scholen die actief 
jongeren proberen te verleiden tot een gezonder eetgedrag 
en meer beweging, resultaten boeken. 
Singh betrok bijna 1100 vmbo’ers in haar onderzoek. Het 
bleek dat degenen die meededen aan DO-iT een kwart liter 
minder frisdrank dronken en ook minder snacks aten en min-
der snoepten dan de controlegroep. Bovendien bleken vooral 
jongens minder televisie te kijken en meer te bewegen. 
Singh stelde ook vast dat vmbo’ers van allochtone afkomst 
gemiddeld minder bewegen dan autochtone leeftijdgenoten. 
Dat komt volgens haar doordat allochtonen over het alge-
meen niet met de fiets naar school gaan en veel autochtone 
scholieren dat wel doen. Singh adviseert om aandacht voor 
gezond leven structureel in het schoolprogramma in te bed-
den.  

Gezonde schoolkantines, meer bewegingsonderwijs 

en op school duidelijk maken dat het beter is om 

minder tv te kijken en te computeren. Het blijkt al-

lemaal te werken!

Commentaar
Tegen het broeikaseffect!

Het is helaas een terugkerend 
thema: het ongezonde bin-
nenmilieu van veel schoolge-
bouwen. Onze huisvestings-
specialist Gertjan van Midden 
weet er alles van. Hij heeft via 
onze website een online petitie 
gelanceerd. Directe aanleiding 
daarvoor was een brief die 
het bij VOS/ABB aangesloten 
bestuur OPOCK uit Capelle en 
Krimpen aan den IJssel aan de 
Tweede Kamer en het kabinet 
heeft gestuurd. Een greep uit 
de vele reacties die onze petitie 

losmaakt, laat zien dat de muffe lokalen - waar leerlingen en 
personeel soms letterlijk ziek van worden - in het hele land een 
probleem zijn: ‘Terechte actie voor frisse scholen’, ‘Een onwerk-
bare situatie’ en ‘Kwaliteit van leven en onderwijs zijn niet in 
geld uit te drukken’. Die laatste reactie slaat de spijker op zijn 
kop! Het kabinet zegt wel maatregelen te nemen voor een 
beter binnenklimaat, maar smeert die maatregelen uit over een 
periode van maar liefst 15 jaar en hanteert ook nog eens verou-
derde normen uit de jaren ’80. Hier wreekt zich het schraperige 
beleid van dit kabinet: het mag allemaal niet te veel kosten. 
Ondertussen zitten veel van onze leerlingen en personeelsleden 
in klaslokalen waar door slechte ventilatie het kooldioxidege-
halte en de temperatuur veel te hoog oplopen. Zeker nu de 
zomer er aankomt, mag dit broeikaseffect niet worden onder-
schat. Het water staat ons aan de lippen!

Theo Hooghiemstra
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Aandacht voor 
gezondheid loont

Respect, vertrouwen, veiligheid

De openbare basisscholen op Goeree-Overflak-

kee vierden op woensdag 16 april ‘De dag van het 

openbaar onderwijs’, die in het teken stond van 

respect, vertrouwen en veiligheid. 

“Feitelijk kennen wij altijd een dag van het openbaar onder-
wijs, want bij ons draagt iedereen elke dag de openbare 
gedachte uit”, zegt directeur Allie Platje van openbare basis-
school De Pannebakker in Nieuwe-Tonge. Respect, vertrou-
wen en veiligheid zijn volgens de Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO) de ‘openbare 
pijlers’ in een tijd waarin normen en waarden centraal staan. 
Een groep leerkrachten van verschillende scholen die bij 
het bestuur op het Zuid-Hollandse eiland zijn aangesloten, 
stelde voor de dag van het openbaar onderwijs lespakketten 
samen, waarin de drie thema’s aan bod kwamen. De leerlin-
gen gingen ermee aan de slag in de vorm van onder meer 
toneelstukjes, een musical, powerpointpresentaties en traditi-
oneel knip- en plakwerk. De resultaten worden verzameld op 
de website www.sopogo.nl.

VOS/ABB verstevigt 
juridische dienstverlening

VOS/ABB heeft de samenwerking tussen de help-

desk en de juridische afdeling verder verstevigd. De 

vier mensen van de helpdesk en de zeven advo-

caten/juristen vormen voortaan samen één team. 

Hierdoor zullen leden die bellen of mailen met een 

juridische vraag, nog sneller bij de juiste man of 

vrouw uitkomen.  

De eerstelijnsadviseurs van de helpdesk geven direct en kos-
teloos voor leden een algemeen advies. Als de vraag een 
juridisch probleem inhoudt, zullen de helpdeskmedewerkers 
de vraag doorspelen naar een van de juridische experts. Nu 
de helpdesk en juristen één team vormen, profiteert u hier 
als lid nog meer van.

Van algemene juridische kennis tot de inzet van een advo-
caat bij het voeren van een procedure, en alles daar tussenin: 
bij het team juridische zaken kunt u altijd terecht. 
Informatie: teamleider Sandra Geerdink,
sgeerdink@vosabb.nl. 

De helpdesk is elke werkdag ’s ochtends bereikbaar op 0��8-
�05�50 en verder via helpdesk@vosabb.nl. Op vragen aan de 
helpdesk krijgt u altijd binnen �� uur een reactie.



VOS/ABB heeft dit gezamenlijke inkoopproject gelanceerd in 
samenwerking met inkoopkenniscentrum Pro Mereor in Arnhem. 
Eerder heeft Pro Mereor al een project voor de collectieve inkoop 
van energie met succes voor VOS/ABB uitgevoerd. 
Dat project loopt overigens nog steeds 
(zie www.vosabb.nl>ledenservice>ledenvoordeel). 
In dit geval gaat het om de collectieve aankoop van leerboeken, 
werkboeken en digitale leermiddelen (software). Vanaf 1 augustus 

In het kort
Veel belangstelling voor Inkoopcollectief Lesmateriaal 

�009 zijn scholen immers verplicht deze leermiddelen zelf 
aan te kopen en te verstrekken aan hun leerlingen. Als de 
aankoop een contractwaarde van �06.000 euro overschrijdt, 
moet er Europees worden aanbesteed. 
Pro Mereor is helemaal thuis in de procedures voor Europees 
aanbesteden en kan dit traject voor de deelnemende scholen 
uitvoeren. Hoe meer scholen aan het project deelnemen, hoe 
groter het inkoopvolume en hoe beter de voorwaarden die 
Pro Mereor kan bedingen. 
“We hebben al veel reacties gehad uit het voortgezet onder-
wijs”, zegt Kasper van Pinxteren van Pro Mereor. “De scho-
len betalen deelnamekosten aan dit project, maar ook dat 
bedrag kan omlaag naarmate meer scholen meedoen”. Van 
Pinxteren garandeert dat de scholen vrije keuze houden bij 
het bestellen van de boeken. Overigens vallen laptops, reken-
machines, woordenboeken en atlassen erbuiten. 
Pro Mereor organiseert in mei een serie regionale bijeenkom-
sten om scholen nader te informeren. De bijeenkomsten wor-
den gehouden in scholen die zich al hebben gemeld voor het 
project. Wie zich aanmeldt voor een bijeenkomst, ontvangt 
nadere informatie over tijd en locatie. Aanmelden kan nog 
via het mailadres kvanpinxteren@promereor.nl. 

Meer informatie op www.vosabb.nl of www.pro-mereor.nl.

VOS/ABB begon de actie nadat een van haar leden, algemeen 
directeur Peter van Loon van het bestuur OPOCK (Openbaar 
Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan den IJssel) medio 
april een brief op poten stuurde aan de Tweede Kamer en 
premier Balkenende. Hij gaf daarin duidelijk aan hoe groot 
het probleem is en hoe weinig het kabinet van plan is eraan 
te doen. 

Weliswaar wil het kabinet maatregelen nemen, maar die 
worden uitgesmeerd over 15 jaar en zijn bovendien geba-
seerd op verouderde normen, waardoor de situatie niet vol-
doende zal verbeteren. En dat terwijl inmiddels vast staat dat 
een slechte luchtkwaliteit de prestaties van leerlingen nega-
tief beïnvloedt. Ook is al lang duidelijk dat 80 procent van de 
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scholen een slecht binnenklimaat heeft. 
Met de petitie op de website wil VOS/ABB steun betui-
gen aan de brief van Peter van Loon. Hoe meer reacties, 
hoe duidelijker het wordt dat dit een ernstig probleem is. 
Schoolbesturen hebben simpelweg geen geld om de ven-
tilatie te verbeteren, en gemeenten dragen niet bij omdat 
zij vinden dat het hoort bij het onderhoud van het school-
gebouw, dat voor rekening van het bestuur komt. Maar 
het budget voor onderhoud is al jaren structureel te laag. 
Ook hierover heeft VOS/ABB al diverse brandbrieven aan de 
Tweede Kamer gestuurd.
De petitie op de website www.vosabb.nl is nog in te vullen. 
U vindt hem snel via een button op de homepage. Elke bij-
drage is van belang.

Schoolleiders: ‘Muffe lokalen een schande’
Heel veel scholen kampen met benauwde, muffe lokalen. Dat blijkt uit de vele reacties die binnenkomen bij 
VOS/ABB na een oproep op haar website. ‘Een onwerkbare situatie’ en ‘een schande’, staat in het commen-
taar dat vaak wordt toegevoegd.  En niet alleen schoolleiders ondertekenen de petitie die op de website staat. 
Ook installateurs die schrijnende situaties in het onderwijs tegenkomen, en ouders sluiten zich bij de actie aan.

Het voortgezet onderwijs toont veel belangstelling voor het Inkoopcollectief Lesmateriaal, dat inmiddels van 
start is gegaan. Door mee te doen aan dit project, hoeven vo-scholen geen ingewikkelde Europese aanbeste-
dingen te doen voor de aankoop van schoolboeken. Hoe meer scholen meedoen, hoe voordeliger het lesmate-
riaal wordt. 

Collectieve inkoop van les- en werkboeken 
kan korting opleveren.



beginnen steeds minder studenten aan, omdat het bedrijfsle-
ven dan al lonkt. Het aanbod van dit soort leraren loopt echt 
terug, met name in de bètavakken en Duits. Het mooie is dat 
juist onder senioren veel eerstegraadsleraren te vinden zijn!”. 

“We zijn blij dat zoveel oud-docenten zich hebben gemeld, 
want de nood is hoog”, zegt De Groot. “Aanvankelijk werd 
er inderdaad vanuit het onderwijs nog tamelijk negatief 
gereageerd op dit idee, maar dat is voorbij. Het probleem 
wordt nu zo groot, dat de scholen elke mogelijkheid aan-
grijpen. En de ervaringen met gepensioneerde docenten zijn 
goed”. 
De projectgroep bemiddelt tussen de aangemelde senioren 
en de vacatures van de vragende scholen. Wijs Grijs selecteert 
een kandidaat en doet een voordracht aan de school.

Pareltjes
Eén van de schoolbesturen die zich bij het project heeft 
gemeld, is de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag. 
Personeelsadviseur Petra Pupping verwacht er veel van. 
“Tijdens de kick-off van het pro-
ject in maart sprak ik gepensio-
neerde docenten, die het gewel-
dig vonden om niet meer voltijds, 
maar wel weer een paar dagen 
per week te werken. Het bleken 
ook echt gedreven mensen te zijn, 
die heel veel ervaring hebben en 
heel gemotiveerd zijn. Ik denk 
dat we op deze manier echte 
pareltjes voor het onderwijs bin-
nen krijgen. Want alleen die mensen die nog energie genoeg 
hebben, melden zich hiervoor aan. Dat zijn meestal ook de 
leraren die geen probleem hebben met de onderwijsvernieu-
wingen.”

Bètavakken
Voor de Johan de Witt Scholengroep is dit een van de manie-
ren om aan personeel te komen. “Wij zijn een paar jaar gele-
den gestart met een project voor stagiairs, die bij ons inten-
sief worden begeleid en daarna bij gebleken geschiktheid 
kunnen blijven. Zo creëren we een eigen kweekvijver. Dat in 
combinatie met het project Wijs Grijs levert ons een mooie 
mix van personeel op”. 
Pupping merkt in de praktijk dat het vooral lastig wordt om 
eerstegraadsleraren te vinden voor de bovenbouw van havo/
vwo. “Dat komt omdat de lesbevoegdheid tegenwoordig 
ná de universitaire studie nog moet worden behaald. Daar 

Scholen blij met terugkeer van senioren
Het project Wijs Grijs in het Onderwijs, bedoeld om gepensioneerde docenten terug te 

halen naar school, valt goed bij het voortgezet onderwijs in Den Haag, Rotterdam en 

wijde omgeving. Met name in Den Haag beginnen de lerarentekorten ernstige vormen 

aan te nemen, constateert projectleider Marian de Groot van Wijs Grijs in het Onder-

wijs. Veel scholen hebben zich al bij haar gemeld. Het aantal reacties van geïnteresseer-

de (vroeg)gepensioneerde leraren noemt ze zelfs ‘overdonderend’.

�

Project Wijs Grijs in het Onderwijs valt goed

Meedoen met Wijs Grijs

Het project Wijs Grijs in het Onderwijs wordt gefinancierd 
door het ministerie van OCW, dat de lerarentekorten wil 
helpen oplossen, en het ministerie van Sociale Zaken, dat 
langer werken wil stimuleren. Ook de gemeente Den Haag 
sponsort. Onderzocht wordt of de mogelijkheden voor bij-
verdienen naast fpu of pensioen kunnen worden verruimd. 
Senioren mogen nu maar heel beperkt bijverdienen. “Eén 
dag per week werken is wel erg weinig en lost ook niet 
genoeg op. We kunnen dat nu dankzij dit pilotproject wel-
licht verbeteren”, aldus projectleider Marian de Groot. 
Werkgevers met personeelsproblemen kunnen zich aan-
melden via de website www.wijsgrijsinhetonderwijs.nl. 
Daar staat ook meer informatie.

over onderwijs �

Jelle Teertstra is na zijn fpu weer aan het werk 
gegaan in het onderwijs. En met plezier.

tekst: Lucy Beker • foto: Cinop
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en Duits



maximaal 16 leerlingen. Ze krijgen extra vakken als filosofie, 
Engels en schaken. Ook is er aandacht voor sociale vaardig-
heden en omgaan met hoogbegaafdheid. Kinderen met een 
IQ vanaf 1�0 kunnen op de Leonardoschool terecht.  

Oud kleutergebouw
In de Brederodeschool zelf is geen ruim-
te voor drie extra klassen. Vorderman 
moest dus op zoek naar een andere 
locatie. Hij heeft zijn zinnen nu gezet 
op een oud kleutergebouw niet ver van 
de school. “Het zou nog mooier zijn als 
de Leonardoklassen in de school zelf 

“We doen hier erg ons best om leerlingen die er bovenuit 
steken meer uitdaging te geven”, vertelt Vorderman, “maar 
we merken steeds dat er domweg te weinig tijd voor is. We 
hebben immers ook zwakke leerlingen die extra tijd vragen 
én de middenmoot die we gewoon les moeten geven. Voor 
de snelle leerlingen blijft dan eigenlijk te weinig tijd over.” 
Een lezing over de eerste Leonardoschool in Nederland, die 
oprichter Jan Hendrikx vorig jaar in Venlo begon, bracht 
Vorderman op het idee om zelf zo’n afdeling te beginnen. 
“In Leonardoklassen zitten alleen hoogbegaafde kinderen en 
dan heb je dus alle tijd om hun ontwikkeling te stimuleren. 
Het is een mooi concept”. 
Op een Leonardoschool zitten kinderen in kleine klassen van 

De openbare Wethouder Brederodeschool in Rijswijk gaat komend schooljaar beginnen met drie 

Leonardoklassen: speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen. Dit onderwijsconcept, genoemd 

naar Leonardo da Vinci, trekt in het hele land belangstelling, maar in Rijswijk zijn de plannen 

rond. Directeur Ronald Vorderman ziet het helemaal zitten en ouders staan met hun slimme kids 

al in de rij.

Slimme kids in de rij voor  Leonardoklassen

Openbare Brederodeschool Rijswijk begint in september

‘Ze krijgen 
filosofie, 
Engels en 
schaken’

Ronald Vorderman hoopt met zijn Leonardoklassen 
straks terecht te kunnen in dit oude kleutergebouw.

8 over onderwijs
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zouden komen, maar dat gaat niet. Officieel moeten we uit-
wijken naar leegstaande lokalen van andere scholen, maar 
dit gebouw staat leeg en is met zijn vier lokalen ideaal. Dan 
kunnen we in de toekomst nog uitbreiden als het een succes 
wordt,” aldus Vorderman. Het bestuur van de school, Librijn 
openbaar onderwijs, onderhandelt met de gemeente over 
het gebouw. Het ziet er naar uit dat de school daar in augus-
tus van start kan.
De kans dat de Leonardoschool in Rijswijk een succes wordt, 
is groot, want Vorderman heeft al honderd aanmeldingen. 
Ouders uit de wijde omgeving hebben belangstelling. Onder 
hen wanhopige ouders, die hun hoogbegaafde kind vol-
ledig zien vastlopen in het reguliere onderwijs. Vorderman 
legt uit hoe dat komt: “Het is vaak een wat vergeten groep, 
maar ook deze kinderen hebben speciale zorg nodig, zodat 
ze in hun eigen ontwikkeling verder kunnen. Als ze die zorg 
niet krijgen, raken ze vaak gedemotiveerd en soms kunnen 
ze zelfs psychosomatische klachten ontwikkelen. Bovendien 
vinden zij door hun hoogbegaafdheid niet altijd aansluiting 
bij leeftijdgenoten.” 
De Brederodeschool besteedt nu al veel aandacht aan 
begaafde leerlingen. Voor hen zijn er bijvoorbeeld speciale 
uitdagende lessen; vandaag is dat Spaans. In de docenten-
kamer zitten acht kinderen uit de bovenbouw te werken 
aan de vervoeging van de werkwoorden “ser” en “estar”. 
Naast Spaans is er ook wiskunde, een ridderproject voor 
de onderbouw en maakt de bovenbouw een reisgids voor 
Amsterdam. Al deze lessen worden door ouders gegeven. 
Met het oprichten van de Leonardoklassen gaat Vorderman 
nog een stapje verder.

Financiering
Ronald Vorderman kreeg voor zijn plannen direct steun van 
algemeen directeur Peter van Engeldorp Gastelaars. “Het ini-
tiatief past goed in de doelstelling van de stichting Librijn”, 
zegt hij. “Wij willen voorzieningen treffen waar ouders en 

leerlingen behoefte aan hebben en we 
willen dat scholen zich helder profile-
ren. De Leonardoschool past daarbij: 
zo profileren we ons met goed onder-
wijs voor kinderen met een hoog IQ. 
Bovendien laten we zien dat het open-
baar onderwijs niet stoffig is maar met 
zijn tijd mee gaat.” 
Het bestuur neemt een behoorlijke 
financiële last op zijn schouders voor 
de oprichting van de Leonardoschool. 

Door de kleine klassen moet er per jaar een bedrag van 
50.000 euro bij. Maar Van Engeldorp Gastelaars hoopt nog 
andere fondsen aan te boren. Er wordt geld aangevraagd 
bij gemeenten, de provincie, de universiteiten en bij bedrij-
ven. Als de opbrengst tegenvalt, stelt het bestuur zich in elk 
geval garant voor de eerste vier jaar van het project.
Op de Leonardoschool in Venlo betalen ouders een eigen 
bijdrage, die afhankelijk is van hun inkomen en kan oplopen 

tot 1500 euro per kind. Die oplossing stuit Van Engeldorp 
Gastelaars tegen de borst. “Het is een groot goed dat het 
openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is.” Een 
ouderbijdrage ligt dus gevoelig. 
Maar schooldirecteur Vorderman kan zich voorstellen dat 
er toch geld van ouders komt. Ouders kunnen spontaan 
een vereniging ‘Vrienden van de Leonardoschool’ oprichten 
waarin vrijwillige bijdragen worden gestort. “Ouders zijn zo 
enthousiast over het initiatief dat ze er graag aan mee willen 
betalen.” 

Selectie 
Voor de Leonardoscholen gelden strenge toelatingseisen. 
Alleen kinderen met een IQ van 1�0 of hoger kunnen er 
heen. Van Engeldorp Gastelaars vindt zo’n strenge selectie 
wel kunnen.  “Ook in het speciaal onderwijs selecteren we. 
Als ouders hun kind aanmelden, kijken wij wat een goede 
plek voor dat kind is. Dit is dus niks bijzonders.” 

Slimme kids in de rij voor  Leonardoklassen

Plusklassen voor 
achtstegroepers

Op Walcheren in de provincie Zeeland kunnen hoogbe-
gaafde leerlingen uit groep 8 dit voorjaar al Plusklassen 
volgen. Zeventien achtstegroepers van de openbare scho-
len op het eiland krijgen op vrijdagmiddag les in taal en 
wiskunde op twee vo-scholen. 
De Plusklassen zijn bedoeld voor hoogbegaafde kinde-
ren, legt Cees Corstanje van het openbare schoolbestuur 
Archipel Scholen uit. “Hoogbegaafde kinderen zitten vaak 
alleen in een klas en voelen zich anders, het is goed als ze 
eens in de week andere hoogbegaafden ontmoeten.” 
De �� basisscholen van Archipel besteden overigens al in 
alle groepen extra aandacht aan slimme kinderen zodat 
ze uitgedaagd worden. Leerkrachten hebben een cursus 
gevolgd om hoogbegaafdheid te herkennen. “Dat is nodig 
omdat hoogbegaafden soms expres onderpresteren om 
maar niet op te vallen”, verklaart Corstanje. 
Het plan om samen te gaan werken met het 
Scheldemond College in Vlissingen en de Nehalennia 
Scholengemeenschap in Middelburg komt van de 
Kwaliteitskring hoog- en meerbegaafden, een groep 
leerkrachten van de basisscholen die kennis over deze kin-
deren uitwisselt en lesmateriaal bespreekt. De vo-scholen 
voelden meteen voor de Plusklassen en stelden hun docen-
ten beschikbaar. Het kost de basisscholen en de leerlingen 
dus niks. Waarom de vo-scholen dat doen? Corstanje: “Zij 
hebben graag slimme leerlingen op hun school en kunnen 
zich zo profileren.”

‘Dit past 
bij een 
heldere 
profilering’

‘Ze krijgen 
filosofie, 
Engels en 
schaken’

tekst: Inge Klijn • foto: Gerhard van Roon



Kesler is ervan overtuigd dat door de combinatie van de 
hoortrainingen en gestructureerd muziekonderwijs niet 
alleen de spraak- en hoorprestaties van de leerlingen erop 
vooruit zullen gaan, maar dat de kinderen ook meer geïnte-
resseerd kunnen raken in culturele aspecten van muziek. “Ik 
denk ook dat kinderen door samen te zingen een hechtere 
band met elkaar krijgen, en dat is goed voor hun sociale 
ontwikkeling. Dus ook op het gebied van burgerschap denk 
ik dat het heel goed kan werken.” Waarschijnlijk in de eerste 
helft van het volgend schooljaar is de methode af.

Het was op �8 maart voor het eerst dat de tweejaarlijkse 
Kees Visser Onderwijsprijs werd uitgereikt. De gemeente 
Amsterdam en de gezamenlijke schoolbesturen in de 
hoofdstad willen hiermee de gedachte levend houden aan 
de in �006 overleden directeur Kees Visser van de Open 
Schoolgemeenschap Bijlmer. Hij stond bekend als een inno-
verend onderwijsman. De prijs moedigt binnen Amsterdam 
innovaties in het onderwijs aan.

Blij verrast 
De Professor H. Burgerschool in de wijk 
Slotervaart in Amsterdam-West, die 
via het bestuur Orion voor openbaar 
speciaal onderwijs bij VOS/ABB is aan-
gesloten, is de enige school in het land 
die zich exclusief op slechthorende kin-
deren van �½ tot en met 1� jaar richt. 
De 69 leerlingen komen niet alleen uit 
Amsterdam, maar ook uit een breed 
gebied daaromheen, tot aan Lelystad en 
Enkhuizen toe. 
Directeur Yvonne Kesler, die eerder als 
kleuterleidster en leerkracht werkte 
en afgestudeerd pedagoog is, was blij 
verrast toen ze hoorde dat haar school 
de prijs had gewonnen. “Je ziet dat 
het muziekonderwijs in de loop van 
de jaren steeds minder is geworden. Ik 
vind het echt heel armoedig dat er zo 
weinig wordt gezongen tegenwoordig. 
Dat geldt voor alle scholen, ook in het 
reguliere onderwijs. Daar moet veran-
dering in komen, vind ik, vandaar dat ik 
een plannetje op papier heb gezet en 
dat heb ingestuurd voor de Kees Visser 
Onderwijsprijs, en die win ik dan nog ook! 
Had ik eerlijk gezegd niet verwacht, want 
als je het nuchter beschouwt, is het niet zo bijzonder!” 

Burgerschap
De methode die Kesler met anderen wil ontwikkelen, gaat 
uit van een repertoire van Nederlandstalige liedjes die zijn 
afgestemd op de verschillende leeftijden. “Het zingen moet 
bij ons de hoortrainingen, waarin kinderen diverse geluiden 
van elkaar leren onderscheiden, meer in het creatieve vlak 
trekken. Het is de bedoeling om er muziekinstrumenten bij 
te betrekken.” De inzet is een methode met een duidelijke 
leerlijn en doelen, zodat het ad-hoc-karakter van het huidige 
muziekonderwijs verdwijnt. 

De Amsterdamse Professor H. Burgerschool voor slechthorenden heeft als eerste de Kees Visser 

Onderwijsprijs ontvangen. De jury vond unaniem dat deze school de prijs van 20.000 euro ver-

diende voor het combineren van hoortrainingen met muziek. 
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Creatieve hoortrainingen met muziek

School voor slechthorenden wint onderwijsprijs

10 over onderwijs

Aanmoedigingsprijzen

De Kees Visser Onderwijsprijs kent ook twee aanmoe-
digingsprijzen van elk �500 euro. Die gingen naar het 
Amsterdamse IJburg College voor de innovatieve zorg-
structuur en naar de (V)SO-school Alphons Laudy in 
Osdorp voor de Kunstbus waarmee moeilijk lerende kinde-
ren op verschillende locaties tentoonstellingen organise-
ren. Zie ook www.keesvisseronderwijsprijs.nl.

Slechthorende kinderen leren zingen in 
combinatie met gebaren.

tekst: Martin van den Bogaerdt • foto: Martine Sprangers



Twee discussiemiddagen

Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van 
VOS/ABB organiseert op donderdag 15 mei en op woens-
dag �8 mei twee bijeenkomsten voor het primair en 
voortgezet onderwijs om over de kernwaarden te spreken. 
Deelname (inclusief maaltijd) is gratis. Meer informatie op  
www.ecoo.nl. Aanmelden bij Anja van Rossum: 
0��8-�05�8�, avanrossum@vosabb.nl.

zich mee zou kunnen profileren. Per kernwaarde geven we 
aan welke aspecten in het geding zijn. Ze vragen per bestuur 
en school om nadere vormgeving. We gaan in discussie met 
onze leden om na te gaan op welke punten we de kern-
waarden kunnen bijschaven. In oktober, tijdens het 10-jarig 
bestaan van VOS/ABB, willen we de definitieve versie presen-
teren.”

Klaas te Bos van het ECOO vertelt dat schoolbesturen met 
enige regelmaat bij VOS/ABB aankloppen met de vraag waar 
het bij de identiteit van het openbaar onderwijs om gaat en 
hoe zij daar vorm aan kunnen geven. “Met de formulering 
van de zes kernwaarden willen we een antwoord geven op 
het eerste deel van de vraag.” 
Samen met zijn collega Maurits Huigsloot van het ECOO en 
in samenspraak met de ledencommissie van het expertise-
centrum heeft Te Bos zes kernwaarden opgesteld. “Die moe-
ten niet worden gezien als een soort keurmerk, maar als een 
hulpmiddel voor besturen en scholen die zelf hun identiteit 
en strategie willen bepalen.” 

Ontmoetingsonderwijs
”Openbare scholen zijn ontmoetingsscholen bij uitstek. Zij 
staan open voor een iedereen, ongeacht levensbeschouwing, 
politieke oriëntatie enzovoort, dat is duidelijk. Maar er is 
meer: openbaar onderwijs staat ook voor wederzijds respect, 
aandacht voor normen en waarden,  een democratische 
organisatie met inspraak van personeel, ouders en leerlin-
gen en aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst. 
Openbare scholen staan midden in de samenleving.” 
Te Bos benadrukt dat het ECOO met de leden wil discussië-
ren over de vraag of de kernwaarden, die zijn gebaseerd op 
wet- en regelgeving, nog wel in deze tijd passen en of ze in 
de praktijk toepasbaar zijn. “Wij willen ze niet van bovenaf 
opleggen. Zoals een van de kernwaarden al aangeeft, gaat 
het openbaar onderwijs uit van een democratische organisa-
tie. Wij vinden als ECOO dan ook de inbreng van onze leden 
zeer belangrijk. Hoe meer mensen erover meedenken, des 
te bruikbaarder worden de kernwaarden. Als ze niet breed 
worden gedragen, bereiken we ons doel niet.”

Bijschaven
Het huidige concept, dat door de ledencommissie van het 
ECOO wordt ondersteund, bestaat uit een A�’tje, waarop 
kort en krachtig is samengevat wat de kernwaarden zijn, en 
een toelichting. 
“Iedereen kan heel snel zien waar het openbaar onderwijs 

Praat mee over kernwaarden 
openbaar onderwijs!

Hulpmiddel bij het bepalen van koers en identiteit

Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs 

(ECOO) van VOS/ABB bouwt aan kernwaar-

den. Openbare besturen en scholen kunnen 

die gebruiken bij het bepalen van hun koers 

en identiteit. Er komen twee bijeenkomsten om 

over deze kernwaarden te discussiëren.

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Klaas te Bos: ‘Definitieve presentatie van kernwaarden 
straks bij het 10-jarig bestaan van VOS/ABB’.
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over onderwijs

Karakteristiek gebouw schreeuwt om opknapbeurt
Obs De Wilgenhoek in Haarlem

Openbare basisschool De 

Wilgenhoek in Haarlem zit 

in een karakteristiek ge-

bouw uit de jaren ’30. Een 

‘fantastisch mooi gebouw’, 

zegt directeur Edwin Bor-

ger. Maar ook een gebouw 

dat te weinig ruimte heeft 

voor vernieuwend onder-

wijs. Bovendien worden 

de originele elementen 

steeds meer door de tand 

des tijds aangetast. Borger 

wil daarom een grondige 

opknapbeurt.

 

De lokalen op de begane grond zijn 
uitgebouwd met een lichte serre.

1�

tekst: Martin van den Bogaerdt • foto’s: Martine Sprangers

Het �5 jaar oude gebouw van De 
Wilgenhoek is een echte blikvanger.



Wie vanuit de richting Velsen-IJmuiden over de Rijksweg 
Haarlem-Noord binnenrijdt, kan aan de linkerkant van de 
weg het opmerkelijke gebouw van De Wilgenhoek niet mis-
sen. Het pand, naar een ontwerp van hoofdingenieur Pierre 
François de Bordes, kwam gereed in 19��, het jaar waarin 
deze Haarlemse stadsarchitect overleed. De Bordes bouwde 
in de toen populaire kubistische stijl van Willem Dudok.

‘Fantastisch mooi’
Edwin Borger, die sinds elf jaar directeur van De Wilgenhoek 
is, vindt dat hij in een prachtig pand werkt. “Ja, fantastisch. 
Echt zoals een school er volgens mij uit moet zien. Deels is 
dat natuurlijk sentiment, maar ook onderwijskundig vind 
ik het een prachtig pand. De schoolgrootte, met komend 
schooljaar tegen de �00 leerlingen, is precies goed. We ken-
nen alle leerlingen nog bij naam, en zo hoort het.” 
Toch wijst Borger ook op nadelen van het karakteristieke 
pand, dat in de loop van de jaren vanwege ruimtegebrek al 
enkele keren is verbouwd. “Wij willen traditioneel-vernieu-
wend onderwijs. Traditioneel, omdat we basale vakken als 
taal en rekenen centraal stellen. Maar ook vernieuwend, met 
meer projectmatig werken. ICT speelt daarbij een belang-
rijke rol, en dan loop je met dit gebouw tegen problemen 
aan. Vooral de lokalen boven zijn te klein.” Borger zou die 
het liefst een aantal meters laten uitbouwen, zoals eerder is 
gebeurd met de lokalen op de begane grond, die een grote, 
lichte serre hebben gekregen. 
De eerdere verbouwingen hebben echter ook tot minder 
fraaie resultaten geleid. Zo is er in het hoge trappenhuis, dat 
overigens nog wel een mooie metalen leuning uit de jaren 
’�0 heeft, voor de ib’er een zwevende etage aangebracht. 
Daardoor is het ruimtelijk effect grotendeels verdwenen. Ook 
de ruime, hoge gymzaal die aan de school vastzit, is ernstig 
aangetast, doordat de helft ervan ooit is verbouwd tot per-
soneelskamer. “Dat is jammer, want nu moeten we voor de 
gymlessen de school uit, maar ja, ook het personeel moet een 
eigen ruimte hebben…” 

Onderwijsgeest
Borger zet zich momenteel in voor een grondige algehele 
opknapbeurt van de school, omdat vooral de originele 
elementen ernstige gebreken vertonen. Zo zijn er op ver-
scheidene plaatsen al stukken beton 
afgebroken en hangt boven de ingang 
de karakteristieke lichtblauwgeverfde 
ijzeren houder van de vlaggenmast er 
doorgeroest bij, terwijl de vlaggenmast 
zelf helemaal is verdwenen. “Ik zie 
dit gebouw als een toverlamp die in 
de loop van de tijd erg dof is gewor-
den. We moeten deze lamp eens flink 
oppoetsen, zodat er een goede onder-
wijsgeest uit kan komen. Echt hoor, als 
we het willen, kan dit weer de parel 
van het openbaar onderwijs in Haarlem 
worden!”

Karakteristiek gebouw schreeuwt om opknapbeurt

Ronde ramen geven extra cachet.

Trappenhuis met metalen leuning uit de jaren ‘�0.

Verroeste houder voor verdwenen vlaggenmast.

Lokaal op begane grond met ruime en lichte serre.

‘Deze 
toverlamp 
is erg 
dof 
geworden’

1�



In het geval van de brug over de rivier werden de opdracht-
gevers aangenaam verrast door de manier waarop leerlin-
gen naar het vraagstuk keken, vertelt rector Ed Peters. “De 
leerlingen kwamen met dingen waar ze bij de gemeente 
niet aan hadden gedacht.” Dit is een van de redenen voor 
bedrijven om in te stappen in het samenwerkingsverband 
verbindend leren. 
Zes scholen, de gemeente Nijmegen, de universiteit en 
hogeschool, en lokaal gevestigde bedrijven als ingenieurs-
bureau Haskoning, Philips (thans NXP) en bedrijven van het 
Akzo-concern zorgen ervoor dat leerlingen van de scholen 
eerder dan voorheen contact maken met het bedrijfsleven. 
Dat gebeurt door ingenieurs op scholen als gastdocent te 
laten optreden, door leerlingen onderzoek te laten doen bij 
bedrijven en de resultaten daarvan in een werkstuk te laten 

zien, en door het 
vakkenpakket op 
de scholen beter 
af te stemmen op 
de behoeften uit 
het bedrijfsleven 
en hoger onder-
wijs. 

Geestelijk 
vader
Ed Peters van 
het Dominicus 
College is de 
geestelijk vader 
van het verbin-
dend leren op 
zijn school. Het 
onderwijskundig 
concept is een 
aantal jaren gele-
den ingevoerd. 
Op dat moment 
liep het aantal 
leerlingen aan 
het Dominicus 
College al jaren 
gestaag terug. 
Het onderwijs 

had een hoog niveau, maar de school was wat introvert en er 
waren grote huisvestingsproblemen. 
Daarbij kwam dat kiezen voor een beroep in de techniek 
onder scholieren niet populair was, schetst Peters het pro-
bleem. De bètavakken worden vaak in verband gebracht met 
nerds. 
Om iets te doen aan de verkeerde beeldvorming en de saai-
heid van het schoolleven van 
leerlingen besloot Peters het 
verbindend leren in zijn school 
een sterker accent te geven. 
Door de versterking van de con-
tacten met het bedrijfsleven, 
universiteit en hbo moest het 
onderwijs meer afwisseling gaan 

over onderwijs

Bètavakken afgestemd op bedrijfsleven

School in de lift dankzij verbindend leren
Het zijn echte opdrachten, waarmee de leerlingen van het Dominicus College in Nijme-

gen aan de slag gaan. Een werkstuk voor de gemeente over de derde brug over de 

Waal. Of een onderzoek voor ingenieursbedrijf Haskoning. Dit gebeurt in het kader 

van ‘verbindend leren’. Samen met vijf andere scholen is het Dominicus (havo-vwo, 754 

leerlingen) deze weg ingeslagen. En dat loont.

‘Leerlingen 
maken 
eerder 
contact met 
bedrijfsleven’

Ed Peters: ‘We hebben nieuwe vakken ingevoerd: 
universum en nieuwe media’. 
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bieden en konden leerlingen eerder gemotiveerd worden 
voor een baan in het (technische) bedrijfsleven. 
Voor de bedrijven was deze opzet ook interessant omdat ze 
soms moeilijk personeel konden vinden. Nu zouden ze leer-
lingen al in een vroeger stadium aan zich kunnen binden. 
Vroeger kwamen leerlingen ook wel bij bedrijven over de 
vloer, maar dat was vrijblijvender. Bovendien was het meer 
het sfeerproeven bij een bedrijf zonder dat de leerlingen 
er veel tegenover stelden, wat nu met de werkstukken wel 
gebeurt.

Aangenaam verrast
Peters heeft de afgelopen jaren de ervaring opgedaan dat 
bedrijven over het algemeen aangenaam verrast zijn door de 
betrokkenheid van leerlingen bij hun onderwerp. “Ze komen 
– uitzonderingen daargelaten – op tijd en bereiden het goed 
voor, nemen het serieus. Dat is voor bedrijven positief.”
Om de vakken beter op de toekomst in het bedrijfsleven 
af te stemmen is afgesproken extra aandacht te besteden 
aan de bètavakken. Daarvoor is het Universum ingevoerd: 
een combinatie van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, 
biologie, techniek en eventueel industriële vormgeving. Er is 
een speciaal lokaal voor ingericht in het Dominicus College. 
Universum en het vak nieuwe media zijn er op gericht de 
nieuwsgierigheid te prikkelen en vaardigheden te ontwikke-
len, die voor de studie in de bovenbouw noodzakelijk zijn.
 
Netwerken
Voor leerlingen en bedrijven heeft het verbindend leren dus 
grote voordelen. Voor de schoolbestuurders betekent het 
dat er stevig aan netwerken moet worden gedaan. Peters 
zit in een netwerk waarin ook wethouders, ondernemers, 
bestuurders van universiteit en hogescholen zitten. Zij 
komen regelmatig bijeen en iedere keer wordt een thema 
aangekaart. Voor Peters is de winst van dit netwerk dat hij 

onder de aandacht kan brengen 
hoe de zes deelnemende scho-
len het verbindend leren in de 
praktijk brengen. Belangrijker is 
dat ook andere leidinggevenden 
in de school en de docenten zelf 
hun eigen netwerk krijgen in het 
bedrijfsleven, de universiteit en het 
hbo. Zij zijn het tenslotte die de 
ideeën moeten vormgeven in de 
onderwijspraktijk. 
Een ander onderdeel van het net-

werken vormen de contacten met Japan. Jaarlijks komen 
dertig leerlingen van een school in Japan een week naar 
Nijmegen. Dit jaar brengt een aantal leerlingen van het 
Dominicus een tegenbezoek.
De kosten van het project verbindend leren worden gedeeld 
door de scholen en bedrijven. De provincie Gelderland en 

de gemeente Nijmegen subsidiëren het project ook voor een 
deel. De leerkrachten en leidinggevenden van de school heb-
ben het afgelopen jaar verdergaande contacten gelegd met 
het Ruud de Moor Centrum in Heerlen. Deze aan de Open 
Universiteit gelieerde instelling is actief op het gebied van 
professionalisering van docenten en geeft ondersteuning aan 
lerarenopleidingen en aan scholen.

Spectaculaire groei
Sinds het verbindend leren is ingevoerd is het Dominicus 
College spectaculair gegroeid, de afgelopen twee jaar �5 
procent per jaar. Volgens Peters is dat ook te danken aan de 
nieuwbouw, de passie van docenten die trots zijn op de aan-
pak en de ouders die hun kinderen graag aan het Dominicus 
toevertrouwen. De school maakt deel uit van de Alliantie VO 
voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal, die is aange-
sloten bij VOS/ABB.

School in de lift dankzij verbindend leren

‘Bestuurders 
moeten 
veel 
netwerken’

15

Wat is verbindend leren?

Contextgericht leren, het nieuwe leren, levensecht leren. 
Het zijn allemaal equivalenten van het begrip verbindend 
leren. Dit betekent dat leerlingen zich verbinden aan een 
bedrijf, organisatie of instelling waarvoor ze onderzoek 
doen naar concrete vraagstukken en waarvan ze een werk-
stuk maken dat meetelt op school. 
Voor de bedrijven, organisaties en instellingen houdt het 
in dat ze zich verplichten scholen te onderrichten door de 
inzet van gastdocenten en leerlingen te begeleiden bij hun 
onderzoek. Voor de scholen is de consequentie dat het les-
aanbod anders is, meer gericht op bèta-vakken. Bovendien 
mag de school niet langer een traditioneel gesloten onder-
wijsorganisatie zijn maar moet die veranderen in een open 
netwerkorganisatie.

Regionale conferenties
Het project verbindend leren is twee jaar geleden van 
start gegaan en sindsdien is het verbindend leren al 
diverse scholen in Nederland ingevoerd. Het gaat meestal 
om vmbo’s, maar ook om havo-vwo-scholen zoals het 
Dominicus College in Nijmegen. Deze scholen hebben 
convenanten getekend met overheid en bedrijfsleven. De 
projectgroep houdt regelmatig regionale conferenties om 
scholen en bedrijfsleven in een regio bij elkaar te brengen. 
Projectleider is Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB. 
Op www.verbindendleren.nl staan alle initiatieven ver-
deeld over vijf regio´s. Hierin zit ook de ´verbindtrommel´ 
met suggesties voor de contacten tussen onderwijs en 
bedrijfsleven.

tekst: Jurgen van Dijk • foto: Joost Grol



Wim Pak is directeur van openbare basisschool Bloemhof in 
de gelijknamige wijk in Rotterdam-Zuid. De eerste Wanita-
dvd werd in februari bij hem op school overhandigd aan 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. “Wanita is bij ons 
in combinatie met de verlengde schooldag een vorm van 
achterstandsbestrijding. We werken met het dagarrange-
ment. Al onze leerlingen zitten zes uur per week extra op 
school. Ze worden niet alleen door hun eigen leerkrachten 
begeleid, maar ook door mensen van de Dienst Sport en 
Recreatie en Thuis op Straat, kunstenaars, kinderwerkers 
die we in dienst hebben, stagiaires en vrijwilligers.” Obs 
Bloemhof heeft zich volgens Pak mede door Wanita getrans-
formeerd van een matig presterende achterstandsschool in 
een bruisende ‘community school’ waar kinderen met plezier 
naartoe gaan en goed presteren.

Dierentuin en museum
De twee pijlers onder Wanita zijn authentiek onderwijs en 
kunst. “Met authentiek onderwijs hebben kinderen zelf de 
regie over hun leerproces. We maken niet meer de fout dat 
we leerachterstanden bestrijden met extra taal. Deze leerlin-
gen komen bijna de wijk niet uit, zijn bijvoorbeeld nog nooit 
naar de dierentuin of in het museum geweest. Je moet hun 
wereld vergroten. Wat heeft het voor nut om ze in de klas 
met extra taal les te geven over een bepaald onderwerp, als 
ze geen idee hebben waar je het over hebt? Daarom gaan 
ze zelf op onderzoek uit om begrippen te vullen die nog 
leeg voor ze zijn. Bijvoorbeeld naar de bakker, apotheek, 
kapper of de nagelstudio om daar te zien hoe mensen hun 
geld verdienen. Ze maken zelf de afspraken en met een 
kunstenaar kunnen ze er bijvoorbeeld een eigen filmpje 
maken.”
Obs Bloemhof en enkele andere scholen krijgen daarvoor 
ondersteuning van de Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam (SKVR), die samen met directeur Netty Breedveld 
van de Krimpense openbare basisschool Prinses Irene zeven 
jaar geleden het vernieuwende concept lanceerde. Wanita 
won in �001 de prijsvraag ‘De school van de toekomst’ van 
het ministerie van OCW.

Niet buiten de boot
Pak benadrukt dat het vernieuwende onderwijsconcept niet 
alleen geschikt is voor basisscholen in achterstandsbuurten. 
“Nee, dit is zeker ook elders toepasbaar. Je maakt onderwijs 
heel concreet, leerlingen weten wát ze leren, hóe ze leren 
en waaróm ze dat doen. Ze leggen daarmee voor hun hele 
leven een basis. Je zou kunnen zeggen dat Wanita ook in 
economische zin een prima manier van onderwijs is. Mensen 
blijven nadenken, kunnen zich ook later als ze werk hebben, 
blijven ontwikkelen, zodat ze niet buiten de boot vallen.” 

over onderwijs

Dvd over vernieuwend onderwijsconcept Wanita

Weer met plezier presteren op school
Wanita is een vernieuwend onderwijsconcept uit Rotterdam dat tot doel heeft kinderen 

volwaardig deelgenoot van hun eigen leerproces te laten zijn. Kunst speelt hierin een 

belangrijke rol. Een dvd laat scholen met Wanita kennismaken.
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Vier Wanita-scholen

Naast de hoofd- en nevenvestiging van obs Bloemhof zijn 
in Rotterdam openbare basisschool De Blijvliet en in het 
voortgezet onderwijs OSG Nieuw-Zuid Wanita-scholen. 
Buiten Rotterdam werkt openbare basisschool Prinses Irene 
in Krimpen aan de Lek met het concept. Meer informatie 
staat op www.skvr.nl (Onderwijs>Wanitascholen). 
De Wanita-dvd is voor 15 euro te bestellen door een 
mailtje te sturen aan de Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam: primaironderwijs@skvr.nl. De dvd is in een 
beperkte oplage beschikbaar.

Blije kinderen van obs Bloemhof.

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt



Het Orthopedagogische Onderwijsinstituut De Hilt is een 
cluster �-school. Voor die doelgroep én voor het praktijkon-
derwijs is het programma oorspronkelijk ontworpen, vertelt 
Patrick Hallink, projectmanager van ‘Heft in eigen Handen’.  
“Maar nu het klaar is, blijkt het ook heel geschikt voor ande-
re typen onderwijs. Zeker voor lwoo- en vmbo-leerlingen.” 
Studie- en beroepskeuze is actueel nu de politiek veel aan-
dacht heeft voor schooluitval en ook met lede ogen kijkt 
naar de toename van het gebruik van de wet WAjong 
(arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jonggehandicapten). 
Ook de SER en de Raad voor Werk en Inkomen wezen in 
recente adviezen op het belang van een goede afstemming 
van onderwijs en arbeidsmarkt. Het nieuwe instrument kan 
jongeren helpen om sneller een goede plek te vinden op de 
arbeidsmarkt,  waardoor uitval vermindert.
‘Heft in eigen Handen’ is ontwikkeld op initiatief van de 
Landelijke Vereniging Cluster �-scholen. De LVC zocht een 
vernieuwende methode omdat juist cluster �-leerlingen de 
overstap van school naar werk vaak niet kunnen maken. 
LVC begon het project ‘Heft in eigen handen’ in �005, met 
Europese subsidies. Na een uitvoerige testfase op zeven clus-
ter �-scholen en één praktijkschool is het resultaat dit voor-
jaar gepresenteerd. 

Uitnodigende virtuele wereld
‘Heft in eigen Handen’ is een digitaal programma waar-
bij leerlingen in een uitnodigende virtuele wereld terecht 
komen: een winkelstraat met bioscoop en platenwinkel. 
Daar gaan ze op zoek naar hun eigen capaciteiten, interes-
ses en mogelijkheden. “Het is een serieus instrument voor 
loopbaanbegeleiding met een leerlingvriendelijke schil 
eromheen”, zegt Patrick Hallink.
Het programma wordt inmiddels verspreid binnen het cluster 
�- en het praktijkonderwijs. Andere scholen kunnen het aan-
vragen via www.q1000.nl/heftineigenhanden. Hallink tekent 
daarbij aan dat het instrument alleen rendement heeft als 
de school het op de juiste manier inzet. “Het onderwijs moet 
hiervoor een omslag maken naar vraaggestuurd werken. En 
dat valt niet altijd mee”. 

Leraar als coach
Hanneke Wijdeveld, coördinator arbeidstoeleiding van De 
Hilt,  beaamt dat. “Het is arbeidsintensief”, zegt ze. “Het is 
een totaalinstrument waar de leerlingen twee jaar lang elke 
week mee werken. De docent treedt daarbij op als een coach 
die ervoor zorgt dat de leerling zélf gaat denken en hande-
len. Al doende leert die jongere veel over zichzelf, wat hij al 
kan en wat hij nog nodig heeft om de stap naar het bedrijfs-

leven te maken in een richting die bij hem past. Dat motiveert 
zo’n leerling om te leren. Hij bouwt een portfolio op en ziet 
daarin zelf ook wat hij kan. Dat geeft zelfvertrouwen. Het 
werkt geweldig”.  
Op De Hilt hebben �0 leerlingen tot nu toe gewerkt met 
het programma en de helft van hen is al uitgestroomd naar 
werk of een opleiding. “Wij blijven ze volgen en zien dat het 
nu goed gaat. Dat is mooi en het was ook hard nodig. Dit is 
natuurlijk ook geschikt voor het vmbo, waar de leerlingen 
immers ook vaak moeite hebben met studie- en beroeps-
keuze”.

Informatie: Patrick Hallink, info@edunova.nl of Quint Dozel, 
q.dozel@meurshrm.nl.

Weer met plezier presteren op school
‘Dit is ook geschikt voor het vmbo’

Nieuw instrument voor beroepskeuze
Een nieuw computerprogramma met de naam ‘Heft in eigen Handen’, boekt succes 

bij de studie- en beroepskeuze in het (speciaal) voortgezet onderwijs. Op acht scholen 

is het instrument al uitvoerig getest en het enthousiasme is groot. ‘Een gouden instru-

ment”, zegt Hanneke Wijdeveld van De Hilt in Helmond. 

Hanneke Wijdeveld en een van haar leerlingen, bezig 
met het instrument: ‘Dit geeft hem zelfvertrouwen’.

tekst: Lucy Beker • foto: Vincent van den Hoogen



Zuyderzee College: alle leerlingen een laptop
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De vijf vragen
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Het openbare Zuyderzee College in Emmeloord is een 

van de eerste scholen in Nederland waar de school-

boeken definitief worden afgeschaft. Alle leerlingen en 

docenten hebben of krijgen een laptop. Directeur/be-

stuurder Jan de Boom, ook in zijn kamer omringd door 

technische snufjes, is er enthousiast over. Zijn school 

is door OCW uitgekozen voor een wetenschappelijk 

onderzoek naar de effecten van het werken met een 

digitale leeromgeving (dlo) en De Boom ontvangt bijna 

wekelijks nieuwsgierige collega’s.

Wat is op dit moment de belangrijkste ontwik-
keling in het onderwijs?

“Dat is natuurlijk ICT. Die ontwikkeling is niet te stoppen. 
De computer biedt onbegrensde mogelijkheden en kan 
daardoor een belangrijke impuls geven aan een inspirerende 
leeromgeving. We kunnen de lesstof bijvoorbeeld koppelen 
aan beelden, documentaires, buitenlands nieuws en noem 
maar op. Leren wordt visueler en daarmee bereiken we 
meer leerlingen, ze werken gemotiveerder en de stof blijft 
beter hangen. Dit is de toekomst van het leren, daar ben 
ik van overtuigd. Daarom hebben we ervoor gekozen alle 
schoolboeken te vervangen door een laptop. Die zijn goed 
verzekerd, en daardoor kunnen de leerlingen ze mee naar 
huis nemen. Maar denk nu niet dat ze hier continu achter 
de computer zitten. Ze hebben ook gymnastiek, techniek, 
muziek, discussie: dat blijven ook allemaal onderdelen van 
het onderwijs.”

Wat is volgens u het grootste probleem in het 
onderwijs?

Het lerarentekort. Het lukt ons nu nog om vacatures te 
vervullen, maar het aantal reacties op advertenties wordt 
steeds minder, de keuze dus kleiner, en vervangers zijn al 
haast niet meer te vinden. Ik vrees dat we nog dit jaar op 
het punt komen dat we niet meer aan genoeg docenten 
kunnen komen. En wat dan? Onze digitale leeromgeving 
biedt deels een oplossing: meer zelfstudie is mogelijk, terwijl 
er toch contact kan zijn met de docent. Verder zullen we 
meer lesassistenten moeten inzetten. Die hebben wij al om 
de lesuitval op te vangen, die daardoor bij ons tot 0 is gere-
duceerd. Maar het zijn geen docenten, het is een noodoplos-
sing. Gepensioneerde leraren terughalen? Het kan, maar het 
is een druppel op een gloeiende plaat. Nee, we zullen jonge 
mensen moeten inspireren om te kiezen voor dit beroep. En 
dan moeten we beginnen met wat meer trots op ons vak uit 
te stralen en wat minder te klagen over het onderwijs. Het is 
een mooi vak!

Wat wilt u kwijt aan de staatssecretaris?

De investeringen in het onderwijs moeten drastisch omhoog. 
Die één miljard euro voor de lerarensalarissen is een leuke 
aanzet, maar als je het onderwijs echt wilt verbeteren is veel 
meer nodig. Niet alleen voor salarissen en huisvesting, maar 
vooral ook voor formatie. Uit de OESO-vergelijkingen blijkt 
dat wij hier veel grotere klassen hebben dan in het buiten-
land. Er moeten dus leraren bij. Maar ja, dan lopen we wel 
weer tegen het lerarentekort op. 

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?

VOS/ABB is goed bezig met het zoeken naar een nieuwe stra-
tegische positie in het onderwijsveld, nu er ook sectororga-
nisaties zijn opgericht. Ik ben altijd een voorstander geweest 
van een sectororganisatie, maar voorlopig blijf ik ook lid van 
VOS/ABB, vanwege de goede dienstverlening. Op termijn zal 
ik zeker gebruik blijven maken van de betaalde dienstverle-
ning van VOS/ABB. Een aanbod van gedifferentieerde service-
pakketten vind ik dan ook een goed idee.

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?

”Dit schilderij op mijn kamer, van Ada Breedveld, betekent 
veel voor me. Je ziet hier een vrouw die naar een oude, 
kapotte beer kijkt. Die beer symboliseert haar jeugd, waarin 
ze ook wat beschadigingen heeft opgelopen. Als ik dit zie, 
hoop ik altijd dat de leerlingen op onze school een goede 
jeugd beleven, dat is mijn doel. Het schilderij hing op mijn 
vorige school in de gang, en er leunden nooit kinderen 
tegenaan: ze herkenden het als iets moois en hadden er res-
pect voor. Ik kreeg het cadeau toen ik hier directeur werd en 
het inspireert me elke dag.

Zuyderzee College: alle leerlingen een laptop

tekst: Lucy Beker • foto: Martine Sprangers



“Het bleek dat directeuren van andere scholen dat ook wilden, 
waarna we besloten om met zijn allen met die vraag aan de 
slag te gaan. In dit gebied hebben we te maken met stevige 
concurrentie van katholieke scholen. Ouders zijn nogal mer-
kentrouw. Als ze zelf op een katholieke basisschool hebben 
gezeten, kiezen ze daar voor hun kinderen ook vaak voor. Veel 
mensen hier zien openbaar onderwijs als vrij van normen en 
waarden, dat we maar wat doen. Wij moeten daar tegenop 

boksen, en dat is niet makkelijk! We zien 
de laatste jaren op de meeste van onze 
scholen een teruglopend leerlingenaan-
tal. Deels heeft dat een demografische 
oorzaak – het aantal kinderen in ons 
gebied neemt af – maar deels heeft het 
ook te maken met het slechte imago dat 
we hebben.” 

Daar komt volgens Spaan bij dat 
SOOWFO in �000 is ontstaan uit een 
bestuursfusie, waarbij destijds zes 
gemeenten betrokken waren. “Intern 
leeft nog steeds niet de gedachte dat 
we één organisatie zijn, dat we met al 
onze scholen bij elkaar horen. Dat komt 
ook doordat ze over 
redelijke afstand 
verspreid zijn over 
verschillende plaat-
sen. Als het intern 
al niet leeft dat we 
één zijn, ziet de 
buitenwereld ons 
ook niet zo. En onze 
naam, SOOWFO, 
draagt nou niet 
bepaald bij aan onze 
herkenbaarheid. We 
willen daarom een andere, herkenbare 
naam. We zijn er nu nog niet uit wat het 
wordt. Dat is een creatief proces, we zijn 
heel hard aan het nadenken.” 

Prikkelende dag
Omdat het moeilijk is een proces van 
organisatorische en emotionele een-
wording en herkenbaarheid zelf van 
de grond te tillen, vroeg Spaan onder-

Jacqueline Spaan is voorzitter van SOOWFO, het bestuur 
van in totaal elf openbare basisscholen in de gemeen-
ten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Andijk en 
Wervershoof. Ze vertelt dat een van de scholen, die na een 
slecht inspectierapport de onderwijskwaliteit weer op orde 
had gebracht, zich duidelijk herkenbaar als een goede school 
wilde profileren. 

’Hoe kunnen we het openbaar onderwijs duidelijk herkenbaar en positief op de kaart 

zetten?’ Bij de beantwoording van deze vraag krijgt de Stichting Openbaar Onderwijs 

West-Friesland Oost (SOOWFO) ondersteuning van VOS/ABB Consulting.
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‘We 
willen 
een meer 
herkenbare 
naam’

Samen bouwen aan een sterk merk

Openbaar schoolbestuur in West-Friesland werkt aan beter imago

Jacqueline Spaan: ‘We willen ook een andere, meer 
herkenbare naam’.
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steuning van VOS/ABB Consulting. Ankie Knijnenburg, die 
ervaring heeft met vraagstukken op het gebied van identiteit 
en imago, adviseerde de pr-werkgroep van SOOWFO bij de 
organisatie van een inspirerende dag. Aan de bijeenkomst, 
die eind maart plaatshad, werkten ook de VOS/ABB-consul-
tants Marlous Elstgeest en Ronald Dolfing mee. 

“Bestuur, directies, leerkrachten en onderwijsondersteunend 
personeel, bijna iedereen was daar aanwezig, zo’n 180 man. 
Het was echt een prikkelende bijeenkomst met discussies, 
maar ook met creatieve workshops drama, schilderen en rap-
pen”, aldus Knijnenburg. “Collega’s gingen met elkaar op 
zoek naar ingrediënten die nodig zijn voor een goede naam 
en pakkende slogans. Welke positieve associaties hebben 
mensen met hun eigen organisatie? Dat is belangrijk om te 
weten, daar kun je wat mee. Het bleek dat woorden als lef, 
plezier, warmte en welkom belangrijk werden gevonden. 
Met deze input wordt nu verder gebrainstormd. De nieuwe 
naam is er nog niet, en de slogans waarmee het bestuur 
zichzelf positief kan positioneren, worden ook nog niet prijs-
gegeven, maar het is duidelijk dat er door de medewerkers 
goed wordt nagedacht. Dat was ook een van de voorwaar-
den van deze dag, dat het niet top-down maar heel duidelijk 
bottom-up moest worden georganiseerd. De medewerkers 
maken met elkaar sterk openbaar onderwijs.”

Kernwaarden
”Wat er ook bij hoort”, legt Spaan uit, “is dat we met zijn 
allen uitgaan van kernwaarden van het openbaar onderwijs. 
Dat gaat verder dan dat alle leerlingen welkom zijn, binnen 
de grenzen van wat mogelijk is natuurlijk. Ook normen en 
waarden moeten er duidelijk in herkenbaar zijn. We zijn er 
nog niet uit welke kernwaarden we precies hanteren.” 
Knijnenburg adviseerde dat het er voor de herkenbaarheid 
niet te veel moeten worden. “Bijvoorbeeld drie, vier of vijf. 
Het is belangrijk dat het bestuur samen met de scholen één 
visie uitdraagt. Daarmee kunnen ze voor de buitenwereld 
hun herkenbaarheid op een positieve wijze vergroten.” 
Ze tekent daarbij aan dat het Expertisecentrum Openbaar 
Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB momenteel aan kernwaar-
den werkt, die voor besturen als SOOWFO heel goed bruik-
baar kunnen zijn. “Het concept van die kernwaarden heb 

ik gebruikt om op de dag in maart de 
discussie los te maken. Het is goed dat 
het ECOO een handvat geeft, waarmee 
besturen zelf aan de slag kunnen.” 

Rechtstreeks lijntje
Een ander belangrijk punt waar 
SOOWFO aan wil werken, is een sterk 
mediabeleid. Knijnenburg: “Als een 
bestuur en de aangesloten scholen een 

goed beeld van zichzelf bij hun doelgroep willen creëren, 
kunnen ze handig gebruik maken van de media. Niet alleen 

de gedrukte media zijn daarbij van belang, zoals de regi-
onale krant en de huis-aan-huisbladen, maar ook radio en 
televisie en niet te vergeten internet.” 
Spaan legt uit dat de directeur van een van de scholen goede 
contacten heeft met de redactie van de Enkhuizer editie 
van het Noordhollands Dagblad. “Zo’n rechtstreeks lijntje 
doet wonderen, maar als je dat niet hebt, wordt het al gelijk 
een stuk lastiger. Een actief mediabeleid moet alle scholen 
meer op de kaart zetten. Ook willen we één lijn brengen in 
de websites van de verschillende scholen, zodat ook op die 
manier onze herkenbaarheid wordt vergroot.”

Advies nodig?
Voor advisering over identiteit en imago neemt u contact 
op met Ankie Knijnenburg, 06-1�9�85�6,  
aknijnenburg@vosabbconsulting. Het Expertisecentrum 
Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB werkt aan kern-
waarden voor het openbaar onderwijs. Zie pagina 11.

Samen bouwen aan een sterk merk

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

‘Maak 
gebruik 
van media 
en internet’
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Inhaalslag met marketing

Bouwen aan een sterk merk 
was altijd al in de commerci-
ele wereld essentieel onder-
deel van beleid. “Het onder-
wijs maakt de laatste jaren 
een inhaalslag. Vooral bij 
grote hbo- en wo-instellin-
gen zie je dat steeds meer”, 
zegt Ankie Knijnenburg van 
VOS/ABB Consulting. 
“Het voortgezet onderwijs 
ziet ook in toenemende mate de waarde van een goede 
marketing en branding, en deze trend is nu ook duidelijk 
zichtbaar in het primair onderwijs. Dat heeft onder meer 
te maken met de verzelfstandiging van openbare school-
besturen, die los van de gemeente zelf moeten werken 
aan hun imago, omdat ze anders de concurrentieslag ver-
liezen. Zeker in gebieden met dalende leerlingenaantal-
len en sterk bijzonder onderwijs, zoals in West-Friesland 
waar SOOWFO zit, maar bijvoorbeeld ook in Limburg, is 
het belangrijk om als bestuur een duidelijk positief imago 
neer te zetten. Weet wie je bent, formuleer je visie en stel 
kernwaarden vast. Die moeten herkenbaar, authentiek en 
aansprekend zijn!”



Vanaf 1 januari 2011 heeft iedere leerling recht op passend onderwijs. Dit geldt 

voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen met een leerprobleem, een gedrags-

stoornis, een handicap en hoogbegaafde leerlingen. Maar nu de praktijk. Hoe zorgt 

u ervoor dat alle leerlingen tot hun recht komen? Wat te doen met leerlingen voor 

wie de doelen te hoog gegrepen blijken? Of juist te laag? Biedt u elk van hen een 

individueel programma? Of zijn er meer werkbare en effectievere oplossingen? 

Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® geeft antwoord. Met passende arran-

gementen voor alle groepen leerlingen, ook de bijzondere. De arrangementen 

stelt u vooraf vast. Regelmatige toetsing van leeropbrengsten levert waardevolle 

inzichten op. Zodat u méér effectieve leertijd kunt bieden én de leerprestaties 

van hele groepen tegelijk kunt optimaliseren door arrangementen gericht aan 

te passen. Het onderwijscontinuüm is ontwikkeld door praktijkgerichte profes  si o -

nals, die werken aan innovatie van het onderwijs. Bent u klaar voor een nieuwe 

kijk op onderwijs? Ga voor meer informatie over het onderwijscontinuüm en 

andere educatieve diensten van de CED-Groep naar www.cedgroep.nl. 

Iedere leerling is bijzonder. 
En sommige leerlingen meer dan andere.
CED-Groep heeft een passend antwoord: 
het onderwijscontinuüm.

Symposium onderwijscontinuüm, 
de passende aanpak van... gedrag.
28 mei 2008, Spant!, Bussum

Alles is te leren

educatieve diensten
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Tijdelijk dienstverband niet voortzetten: 
motivering nodig

Gelijk en ongelijk

Algemeen bekend is dat een 
dienstverband voor bepaalde tijd 
na het verstrijken van die tijd van 
rechtswege eindigt. Bij een dienst-
verband van tenminste 12 maan-
den in het onderwijs, waarbij 
uitzicht is gegeven op een vaste 
aanstelling, moet de werkgever 
twee maanden voor het einde 
ervan aangeven of het dienstver-
band wordt voortgezet. Minder 
bekend is dat dit besluit moet 
zijn gebaseerd op een beoorde-
ling van het functioneren van de 
werknemer. Het is van belang 
deze beoordeling op te maken, 
omdat werknemers bezwaar en 
beroep kunnen instellen tegen het 
niet-voortzetten van het dienst-
verband.

Een werknemer in het bijzonder onderwijs kan tegen die 
beoordeling geen beroep instellen bij de Commissie van 
beroep. Ook niet tegen het van rechtswege eindigen van de 
benoeming.1 Wél kan hij bij de civiele rechter de onrechtma-
tigheid van de beoordeling aan de orde stellen. Omdat de 
civiele rechter de bevoegdheid van de onderwijswerkgever 
om het functioneren te beoordelen erkent, zal hij slechts 
marginaal toetsen, namelijk of de beoordeling in redelijkheid 
en billijkheid en op toereikende gronden tot stand is geko-
men. 
De werknemer in het openbaar onderwijs kan geen bezwaar/
beroep instellen tegen het van rechtswege eindigen van zijn 
aanstelling, maar wél tegen de niet-voortzetting van zijn 
dienstverband. De beoordeling over het functioneren staat 
dan centraal.  Na de bezwaarfase kan de ex-werknemer de 
beoordeling in beroep voor toetsing voorleggen aan de 
bestuursrechter. 
Volgens vaste jurisprudentie� is die toetsing beperkt tot de 
vraag of de werkgever in redelijkheid tot het oordeel kon  
komen dat de werknemer niet heeft voldaan aan de gestelde 
eisen of verwachtingen. Een negatieve beoordeling hoeft 
niet bewezen te worden, maar moet aannemelijk worden 
gemaakt.
Onlangs besliste de Centrale Raad van Beroep in een zaak 
waarbij de werkgever door VOS/ABB werd ondersteund, 
dat uit de beschikbare gegevens kon worden geconclu-

deerd dat het functioneren in meerdere opzichten te wen-
sen over heeft gelaten. En dat het niet vereist is dat wordt 
aangetoond dat de betrokken werknemer schromelijk is 
tekort geschoten of anderszins blijk heeft gegeven van een 
ongeschiktheid die een ontslag zou kunnen rechtvaardigen. 
Voldoende was dat in een aantal voorafgaande functione-
ringsgesprekken aan de werknemer was gemeld dat het 
functioneren te wensen overliet, dat uit de beschikbare 
gegevens bleek dat de communicatie met docenten en 
leidinggevenden moeizaam verliep en dat de inmiddels ex-
werknemer zich op een misplaatste wijze bemoeide met 
allerlei zaken, waardoor er geen vertrouwen aanwezig was 
in een toekomstige ongestoorde samenwerking.�

In dit geval kreeg de werkgever dus gelijk. Het beroep van 
de werknemer tegen het niet voortzetten van het dienst-
verband werd niet gehonoreerd, omdat er een dossier lag. 
Zonder een goed onderbouwd besluit is het mogelijk dat 
een werkgever wordt gedwongen om het dienstverband te 
verlengen. 

Sandra Geerdink
Advocaat VOS/ABB

1 SGO uitspraken �6 november �00� nr. 10�568
� CRvB 5 november 1998, TAR 1998,191
� CRvB 1� maart �008 nr. 06/��09 AW
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Hoe goed is uw school
eigenlijk verzekerd?

Een schoolplein vol met kinderen, een groot gebouw en veel verantwoordelijkheden. Op een school is er 

altijd wel iets aan de hand en dus is goed verzekeren een bittere noodzaak. VOS/ABB, één van de grootste 

werkgeversorganisaties in het onderwijs, behartigt de belangen van circa 2.800 scholen. Als service naar de 

leden toe, biedt VOS/ABB de helpende hand bij het vinden van de meest geschikte verzekeringen.

Daarom heeft VOS/ABB voor de aangesloten leden, in samenwerking met Aon, een uitgebreid

verzekeringspakket samengesteld. Door de inkoopkracht en deskundigheid van Aon blijven de

premies zeer concurrerend en is de dekking uitstekend. 

Het verzekeringspakket van VOS/ABB biedt schoolbestuurders de mogelijkheid om diverse ver-

zekeringen af te sluiten. Deze lopen uiteen van een bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheids-

verzekering tot een ongevallen- en computerverzekering.

Kijk voor meer informatie op: www.vosabbverzekeringen.nl
of bel voor een afspraak naar: 010 488 88 75

Als het gaat om goed onderwijs

Bestuurders in het primair en secundair openbaar onderwijs kiezen voor het verzekeringspakket van VOS/ABB

�� over onderwijs
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In deze special:
• • • 26.  Samenwerking is het toverwoord
  Als de toekomstige gebruikers van een brede school écht willen samenwerken, levert    
  hun dat elk per saldo meer ruimte op. Lees de ervaringen in Westergeest, Friesland.
 
• • • 28.  Brede scholen hebben hun eigen A-team
  Het Actieteam Brede Scholen schiet te hulp als de samenwerking tussen de partners    
  even stokt. Het A-team komt snel in actie en de adviezen zijn nog gratis ook.

• • • 30.  Elke school een brede school? Eindhoven doet het!
  ‘Waarom zou een brede school alleen goed zijn voor achterstandsleerlingen?’ Eindhoven vormt alle  
  basisscholen om tot zogenoemde spilcentra, met standaardcontracten voor beheer en gebruik.

• • • 32.  De brede vo-school: al 50 in Rotterdam
  In Rotterdam gaat dit jaar de 50e brede school in het voortgezet onderwijs van start. Aanleiding   
  voor een conferentie over de brede school in het voortgezet onderwijs.

Brede Scholen
Ruimte delen en 
samenwerken 
levert veel op
Het bredeschoolconcept is inmiddels in het hele 
land een begrip geworden. Brede scholen zijn niet 
overal hetzelfde, maar het gaat wel altijd over verschil-
lende partners die met de school samenwerken en vaak 
ook ruimte delen. 
Die samenwerking levert veel op, zo blijkt in de 
praktijk. Niet alleen voor de leerlingen, die op de 
brede school een meer doorlopende leerlijn en extra 
activiteiten krijgen aangeboden. Maar ook kan een 
brede school in een klein dorp betekenen dat er 
voorzieningen behouden blijven, die anders verloren 
zouden gaan. En last but not least: alle partijen kunnen 
profiteren van meer ruimte, letterlijk meer vierkante 
meters. 

Soms is het een hele puzzel, maar het resultaat is altijd 
de moeite waard. Laat u inspireren door de praktijkver-
halen in deze special.
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Adelien Buruma, directeur van cbs De 
Bining in De Trieme, straalt puur enthou-
siasme uit als ze over de plannen begint. 
Er is nog niet eens een ontwerp voor de 
brede school, maar zij ziet het al hele-
maal voor zich. 
“Het bijzondere is dat alle toekomstige 
gebruikers dit heel bewust sámen wil-
len doen”, zegt ze. “We gaan niet naast 
elkaar wonen in één gebouw, we gaan 
echt samenwerken. We hebben goed 
gekeken wat elke gebruiker nodig heeft 
en hoe en wanneer 
iedereen zijn ruimtes wil 
gebruiken, en vervolgens 
zijn we nagegaan wat 
we kunnen delen. En dan 
blijkt er heel veel moge-
lijk. Daardoor kunnen 
we straks allemaal over 
meer vierkante meters 
beschikken dan waar we 
elk apart recht op zouden 
hebben. Juist het delen 
levert iedereen voordeel op”.
Basisschool De Bining telt 100 leerlingen 
uit Westergeest, De Trieme en omgeving. 
Het vijftig jaar oude gebouwtje met vijf 
lokaaltjes begint slecht te worden. De 
Vereniging Christelijk Basisonderwijs 
Kollumerland (het eerste christelijke 

schoolbestuur dat lid is van VOS/ABB), 
roept al jaren om nieuwbouw, maar die 
kwam er niet.

Haalbaarheid
Totdat er in maart �00� in opdracht van 
de gemeente Kollumerland een haalbaar-
heidsonderzoek voor een brede school 
werd gedaan door VOS/ABB’s consultant 
Henry Hennink. Hij combineerde verschil-
lende belangen in één multifunctioneel 
gebouw om het financieel haalbaar te 
maken.
“Dat kon, omdat ook het Dorpshuis 
in Westergeest, de peuterspeelzaal én 
de plaatselijke tennisvereniging nieuw 
onderdak nodig hadden”, zegt Hennink. 
In zijn voorstel trekken deze partijen 
met de school in één gebouw. Ze dragen 
allemaal hun budget bij en delen ruimte 
met elkaar. 
Het gemeentebestuur gaf groen licht 
voor het plan van Hennink en benoemde 
hem tot projectleider. Een stuurgroep en 
een projectgroep werken het plan verder 
uit. Namens de gemeente zit Harmen 
Jonker in de stuurgroep. Jonker legt uit: 
“Kollumerland omvat 1� kleine kernen, 
en het is onhaalbaar om in elk dorpje 
een eigen school te bouwen. Maar door 
deze bundeling van activiteiten kunnen 

we voor Westergeest en De 
Trieme nu wél een goed 
gebouw neerzetten. We zien 
dit project ook als een pilot. 
Er moet echte samenwerking 
zijn tussen de gebruikers 
en draagvlak bij de bevol-
king. Als dit goed gaat, is 
het concept ook interessant 
voor onze andere dorpen”. 
Kollumerland wil extra geld 
steken in de duurzaamheid 

van het gebouw. In totaal wordt er ruim 
�,� miljoen euro uitgetrokken.

Bruiloften en begrafenis
De projectgroep werkt inmiddels voort-
varend aan een programma van eisen. 
“We hebben dit als schoolteam direct 

opgepakt”, zegt Buruma. “Want wij 
willen absoluut geen vertraging veroor-
zaken. Wij zijn zó toe aan iets nieuws. 
In ons huidige, aftandse gebouw is het 
haast onmogelijk om modern onderwijs 
te geven”. 
De school mist nu een zaal voor voorstel-
lingen en de week-
opening. Hoewel de school slechts recht 
heeft op vijf lokalen, komt die zaal er 
straks toch. Dankzij de samenwerking 
met het Dorpshuis. “Het Dorpshuis heeft 
immers een grote zaal voor bruiloften 
en partijen, maar die staat overdag 
meestal leeg, dus dan kunnen wij hem 
gebruiken”, zegt 
Buruma. “In over-
leg, want het kan 
voorkomen dat 
het Dorpshuis 
overdag de zaal al 
wil inrichten. Nou, 
daar willen wij 
best rekening mee 
houden. En wat 
als er een keer 
een begrafenis is? 
Daar hebben we 
het ook met de 
ouders van onze leerlingen over gehad. 
Is het erg als de kinderen iets opvangen 
van een begrafenis? Nee, dat vond nie-
mand erg. Het hoort bij het leven”, zegt 
Buruma.

Geen lokalen meer
De school heeft zelf ook kritisch gekeken 
wat voor soort ruimte eigenlijk nodig 
is voor onderwijs. “We hebben in kaart 
gebracht hoe we het liefst les willen 
geven en hoeveel tijd we tegenwoordig 
nog met de hele groep bij elkaar zitten. 
Dan blijkt al snel dat we meer hebben 
aan drie grote groepsruimten dan aan 
vijf lokalen. In elke ruimte maken we 
samenwerkplekken en stille werkplek-
ken. In veel scholen zie je de stille werk-
plekken in de gang, maar daar komen 
steeds mensen langs die het kind uit zijn 
concentratie halen. Wij hebben nu de 

Samenwerking is het toverwoord

Brede school redt veel voorzieningen in dorp

Samenwerking is het tover-

woord in de Noord-Friese 

dorpen Westergeest en De 

Trieme. Alleen dankzij de 

wil van allerlei instanties 

om samen te werken, lukt 

het om voor deze dorpjes 

een nieuwe brede school te 

bouwen. Daarmee blijven 

voorzieningen als de kin-

deropvang en het dorpshuis 

behouden én krijgt basis-

school De Bining eindelijk 

een goed onderkomen.

‘Door 
het delen 
heeft 
iedereen 
extra ruimte’

special: brede scholen

‘Wat als 
er een 
begrafenis 
is in de 
grote zaal?’ 



kans om het anders te doen. Gangen wil-
len we helemaal niet meer, die slokken 
alleen maar vierkante meters op”. 
“Voor het team betekent dit een grote 
verandering”, realiseert Buruma zich. 
“Als er geen lokalen meer zijn, moet er 
immers echt anders gewerkt worden. De 
ontwikkeling van het team komt door dit 
bouwplan in een stroomversnelling. De 
meerderheid ziet het al helemaal zitten!”
“Bij de ouders gaf het helemaal een 
schokeffect, dat we straks willen gaan 
werken zonder lokalen”, vervolgt ze. 
“Ik heb een paar avonden lang heel 
veel uitgelegd, een film laten zien, en 
toen zag ik het vertrouwen terugkomen. 
Onze onderbouwing is zo goed, dat de 
ouders het plan nu ook steunen. En dat 
is natuurlijk van belang in zo’n dorp als 
dit”.
Het medegebruik van de zaal geeft de 
school ook de kans om de gymles straks 
in eigen huis te geven. “Op dit moment 
rijdt er drie keer per week een bus naar 
de gymzaal in een ander dorp. Het zou 
heel veel tijd schelen als we in straks 

in ons eigen gebouw kunnen gymmen. 
Natuurlijk wil het Dorpshuis niet in een 
gymzaal feesten, maar er zijn tegen-
woordig mogelijkheden om het gymma-
teriaal in de grond te laten verzinken en 
er zijn mooie multifunctionele vloeren. 
Zo kunnen we in goed overleg optimaal 
gebruik maken van de zaal. En de tennis-
vereniging heeft kleedkamers!” 

Kindercentrum
Het nieuwe gebouw geeft de school 
ook meer mogelijkheden om de inmid-
dels wettelijk verplichte buitenschoolse 
opvang te regelen. “Nu doen we dat hier 
met gastouders, maar er is steeds meer 
vraag en het wordt steeds lastiger te 
regelen”, zegt Buruma. 
In de brede school kan buitenschoolse 
opvang komen dankzij samenwerking 
met de Stichting Sisa, die de huidige 
peuterspeelzaal wil uitbreiden tot een 
klein kindercentrum. “Dat is eigenlijk een 
vermenging van verschillende opvang-
vormen: dagverblijf, peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang”, verklaart Louise 

Wiersma van Sisa. “Kinderen kunnen 
vanaf 0 jaar naar het dagverblijf, in de 
loop van de ochtend komen er peuters 
bij die alleen voor de speelzaal komen, 
en na schooltijd hebben we een pro-
gramma voor de schooljeugd. Met ten-
nisles op de tennisbanen bijvoorbeeld! 
Zo kunnen we ook ouders in heel kleine 
kernen als De Trieme en Westergeest 
complete dagarrangementen aanbieden. 
Het lukt alleen omdat onze stichting 
geen winstoogmerk heeft en omdat we 
bepaalde ruimtes, zoals de personeels-
kamer en de zaal, kunnen delen met de 
school.”

Adelien Buruma kan haast niet wachten 
tot het zo ver is. “Het is heel bijzonder 
dat wij nu de kans krijgen onze eigen 
onderwijsideeën te vertalen in een 
gebouw. We doen het meteen goed. 
Onze school is straks helemaal bij de tijd 
en klaar voor de zorgplicht”. Als alles 
volgens plan verloopt, verwacht Buruma 
dat de bouw in januari �009 kan begin-
nen.

��

tekst: Lucy Beker • foto: Cees van Alten

Adelien Buruma en haar leerlingen van De Bining kunnen 
haast niet wachten tot de nieuwe brede school klaar is.
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“Ik houd van gemeenten en scholen”, 
vertelt Eigeman, in het dagelijks leven 
onder meer lid van de Eerste Kamer 
namens de Partij van de Arbeid. Voordat 
hij in �00� in de Senaat kwam, was hij 
van 1989 tot 1999 wethouder van onder 
meer ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting en loco-burgemeester van 
de gemeente Culemborg. Later werd 
hij plaatsvervangend directeur bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). 
Ervaring in het onderwijs deed hij niet 
alleen op aan het begin van zijn werk-
zame leven als docent maatschappijleer, 
maar later ook als adjunct-secretaris 
bij de koepelorganisatie Nederlandse 
Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS). 
Eigeman heeft naast zijn zetel in de 
Eerste Kamer een eigen adviesbureau op 
het gebied van bestuurlijke processen. 
“Dat verklaart de achtergrond van het 
verzoek van Hannah Smet van de koepel 
van woningcorporaties Aedes of ik voor-
zitter van het Actieteam Brede Scholen 
wilde worden. Ik trek in het actieteam 
op met collega’s uit verschillende sec-
toren met bestuurlijke achtergrond. Zij 
zijn gewend om in precaire situaties te 
opereren.” 

Brede scholen hebben 
hun eigen A-Team

Katalysator brengt samenwerking op gang 
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VOS/ABB is een van de 

partners in het Actieteam 

Brede Scholen. Dit team 

biedt kortdurende onder-

steuning aan schoolbesturen 

en andere organisaties die 

samen het initiatief hebben 

genomen om in een multi-

functioneel gebouw een 

brede school te realiseren. 

Voorzitter van het actieteam 

is Jean Eigeman.

Jean Eigeman: ‘Wij willen snel een doorbraak bereiken’.
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In het team 
zit onder 
anderen Netty 
Tiemersma, de 
vroegere voor-
zitter van het bij 
VOS/ABB aange-
sloten bestuur 
Openbaar 
Onderwijs 
Almere, die nu 

voorzitter is van de Geschillencommissie 
Medezeggenschap. Andere leden zijn 
directeur Herman Sterenborg van de 
welzijnsorganisatie De Schoor in Almere, 
Charlotte Driessen, zelfstandig advi-
seur op het gebied van kinderopvang, 
oud-woningcorporatiedirecteur Jacques 
Smit en de Leidse oud-wethouder Hans 
Buijing. De brede samenstelling maakt 
duidelijk dat het team tot doel heeft 
om de verschillende organisaties die bij 
brede scholen betrokken zijn, bijeen te 
brengen.

Verschillende clubs
“De opzet is dat we advies geven om 
organisaties zelf oplossingen te laten 
vinden. We zien onszelf als katalysator 

bij de start van 
een proces, bij 
het afmaken 
ervan of bij het 
bereiken van een 
doorbraak”, aldus 
Eigeman. “Omdat 
bij brede scholen 
verschillende clubs 
betrokken zijn, 
kan er veel wor-

den bereikt, maar de keerzijde is dat de 
partners elkaar ook kunnen dwarszitten, 
omdat ze elkaar niet begrijpen, elkaars 
taal niet spreken. Bij de start van het 
proces gaat het meestal goed, iedereen 
heeft dan de beste bedoelingen, maar 
later kunnen er problemen ontstaan, 
bijvoorbeeld met het beheer van een 
multifunctioneel gebouw. De school 
moet ineens ook ’s avonds open zijn. Hoe 
ga je daarmee om? Mag er van het hele 
gebouw gebruik worden gemaakt? Ook 
van de lokalen, die vooral bij basisscho-
len een privékarakter kunnen hebben? 
Of alleen van het gymlokaal en de aula?”
“Het is natuurlijk beter om van tevoren 

te bedenken welke problemen er kunnen 
ontstaan en met elkaar duidelijke afspra-
ken te maken. De partners moeten zich 
daarbij losmaken van de directe belan-
gen van hun eigen organisatie. Dat kan 
soms best moeilijk zijn, soms ook doordat 
men zich onvoldoende wil verdiepen in 
de taal van de ander, door primair met 
de eigen dingen bezig te willen zijn.” 

Voorbeelden
Als voorbeeld noemt Eigeman een 
gemeente waarin een brede school werd 
gecombineerd met een nieuw gemeente-
huis. “Toen dat gebouw er stond, bleek 
dat de ambtenaren last hadden van 
de buitenspelende kinderen. Het was 
natuurlijk beter geweest als daar van 
tevoren over was nagedacht.” 
Hij laat zien dat het team ook veel voor-
beelden kent van projecten die juist heel 
goed zijn geslaagd, en waarvan brede-
schoolpartners gebruik kunnen maken. 
“Het kan bijvoorbeeld voor het huizen-
bestand van een woningcorporatie goed 
zijn om in de buurt een brede school te 
hebben. Andersom kan een brede school 
er baat bij hebben als die in een goede 
buurt ligt. Als de bewoners een positieve 
band met de school hebben, ontstaat 
er vaak positieve sociale controle. Een 
mooie combinatie kan 
ook zijn om de school 
te combineren met het 
consultatiebureau, een 
kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang. 
Zo ontstaat er in het 
gebouw een doorgaande 
lijn. We kennen ook 
financieel interessante 
combinaties, bijvoorbeeld 
van een brede school met 
penthouses erop. Op die manier kun-
nen zaken worden gerealiseerd waar de 
begroting eigenlijk niet in voorziet.”

Buitenstaanders met gezag
Het A-team is sinds de oprichting in okto-
ber �00� al ruim twintig keer in aktie 
gekomen. “We merken dat bij de casus 
die we tot nu toe hebben behandeld, 
alleen al onze aanwezigheid als gezag-
hebbende buitenstaanders kan helpen 
om mensen meer naar elkaar te laten 
luisteren. Je zou kunnen zeggen dat 

special:brede scholen

onze taak veel weg heeft van mediation, 
al hoeft er natuurlijk geen sprake te zijn 
van een conflict. Ook hier zie je onze 
katalysatorfunctie. Onze stelling is dat 
we er in drie bijeenkomsten uit moeten 
zijn, anders is het misschien verstandiger 
om een externe adviseur in te huren. 

Maar soms zeggen we ook 
dat een externe adviseur 
helemaal niet nodig is, 
omdat we ervan overtuigd 
zijn dat de mensen het echt 
zelf kunnen, ook als wij 
weer weg zijn.” Eigeman 
benadrukt de onpartijdig-
heid van de leden van het 
actieteam. “Er worden abso-
luut geen klusjes aan elkaar 
toebedeeld. Voor langere 

ondersteuning hebben we een longlist, 
uiteraard zonder dat wij daar zelf op 
staan of adviseurs via wie wij directe 
belangen kunnen hebben.” 
Het Actieteam Brede Scholen gaat vol-
gens Eigeman uit van ‘kort en stevig’, 
zonder dat het commercieel interessant 
is. “Ons enige belang is dat we resultaat 
boeken.” Het is een beperkt initiatief dat 
tot het einde van dit jaar ongeveer �0 
casus zal behandelen. Als er in de loop 
van het jaar behoefte blijkt te zijn aan 
een vervolg, bestaat de mogelijkheid dat 

Informatie

Het Actieteam Brede Scholen is een initi-
atief van VOS/ABB, de Maatschappelijke 
Ondernemers Groep (MOgroep), de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en de landelijke koepel van woning-
corporaties Aedes. Jean Eigeman is voorzit-
ter, Hannah Smet van Aedes projectleider. 
Namens VOS/ABB is huisvestingsspecialist 
Gertjan van Midden contactpersoon (0��8-
�05��5, gvanmidden@vosabb.nl). Op de 
website www.vosabb.nl staat in het dossier: 
achterstandenbeleid>brede school een leaf-
let met meer informatie over het Actieteam 
Brede Scholen. Ook kunt u informatie vinden 
op www.bredescholen.nl  

‘Partners 
spreken 
niet altijd 
elkaars taal’ 

‘We gaan 
uit van 
korte 
stevige 
actie’ 

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Ook Netty 
Tiemersma 
zit in 
A-team 
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De laatste jaren zijn 
in het hele land brede 
scholen (en soortge-
lijke scholen met een 
andere benaming) 
als paddenstoelen uit 
de grond gekomen. 
Vaak in sociaal zwakke 
wijken, met veel ach-
terstandsleerlingen. 
Begrijpelijk, want juist 
deze leerlingen heb-
ben meer hulp nodig 
dan een gemiddelde 
basisschool alleen kan 
bieden. Als de school 
en de andere instellin-
gen de handen ineen 
slaan, kunnen zij de 
ontwikkeling van deze 
zwakke leerlingen op 
meerdere fronten sti-
muleren. 

Breed neerzetten
Maar waarom zou 
dit alleen goed zijn 
voor zwakke leerlingen? Dat moet de 
gemeente Eindhoven gedacht hebben 
toen ze in �001 het initiatief nam om 
in de hele stad ‘spilcentra’ op te rich-
ten. Het initiatief werd direct omarmd 
door de schoolbesturen en daarom zijn 
in �011 álle Eindhovense basisscholen 
omgevormd tot spilcentrum.
Spilcentra zijn er in verschillende soorten 
en maten. In de ‘smalle’ variant gaat 

het om een 
basisschool, een 
peuterspeelzaal 
en een instelling 
voor kinderop-
vang (meestal 
buitenschoolse 
opvang) die 
onder één dak 
zijn gehuisvest. 

Maar er zijn ook spilcentra waar bijvoor-
beeld een sportzaal, mediatheek of een 
consultatiebureau in hetzelfde gebouw 
komen. 
“Zeker als er een nieuw gebouw wordt 
neergezet, is het interessant om te kij-
ken of een ‘breed’ spilcentrum tot de 
mogelijkheden behoort. Bij verbouwing 
of uitbreiding van een bestaande school 
ligt een smallere invulling meer voor 
de hand”, zegt Paul Hellings, werk-
zaam bij Salto, de Stichting Algemeen 
Toegankelijk Onderwijs, die �� basisscho-
len in Eindhoven bestuurt.

Gemeentelijke regiegroep
Bij de realisatie van de spilcentra is Salto 
nauw betrokken. In �001 werd een regie-
groep opgericht, met daarin vertegen-
woordigers van de gemeente, de twee 

grootste schoolbesturen – Salto en SKPO 
– het peuterspeelzaalwerk, de kinderop-
vang en Jeugdzorg. 
Deze regiegroep stelt de globale kaders 
van de spilcentra vast, monitort de ont-
wikkeling en de effecten en regelt een 
aantal zaken waarvan alle spilcentra 
profijt kunnen hebben. Paul Hellings: 
“Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken 
van verdeelsleutels voor de gemeen-
schappelijke kosten (onder andere voor 
gemeenschappelijke ruimtes, apparatuur, 
coördinatie en beheer). De regiegroep 
heeft ook diverse standaardcontracten 
laten maken, bijvoorbeeld een huurover-
eenkomst.”

Draaiboek 
De regiegroep heeft inmiddels ook 
opdracht gegeven om een draaiboek te 

Elke school een brede school?   Eindhoven doet het!
Realisatie van ruim vijftig spilcentra 
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De gemeente Eindhoven is bezig om álle basisscholen om te vormen tot ‘spilcentrum’. Dat 

is een verzamelgebouw, waarin minimaal een basisschool, een peuterspeelzaal en een 

instelling voor kinderopvang maar soms nog veel méér instellingen zijn gevestigd. Geza-

menlijk ondersteunen die instellingen de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.

‘Waarom 
alleen voor 
zwakke 
leerlingen?’ 

Paul Hellings bij een spilcentrum, een van de 
brede scholen in Eindhoven.
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Elke school een brede school?   Eindhoven doet het!
maken, voor iedereen die een rol gaat 
spelen in een toekomstig spilcentrum. 
Dat zijn bijvoorbeeld directeuren van 
basisscholen en vestigingsmanagers 
van peuterspeelzalen en kinderopvang-
voorzieningen. “Deze mensen heb-
ben behoefte aan een praktisch, goed 
hanteerbaar draaiboek. Waar moet ik 
rekening mee houden, wat moet ik zelf 
regelen en wat wordt centraal geregeld, 
wie moet ik op welk moment betrekken, 
over welke zaken moet op welk niveau 
een beslissing worden genomen, welke 
procedures moet ik in acht nemen: al 
dat soort zaken komen daarin aan bod”, 
aldus Paul Hellings. 

Gezamenlijke visie
De regiegroep bemoeit zich nadrukkelijk 
níet met de inhoudelijke vormgeving 
van de afzonderlijke spilcentra; dat is de 
verantwoordelijkheid van de betrokken, 
wijkgebonden partners. Die partners 
bepalen met elkaar hoe zij gezamenlijk 
de ontwikkeling van kinderen optimaal 
kunnen ondersteunen. Zij stemmen 
onder meer af welke instellingen in 
het gebouw komen te zitten en welke 
diensten en activiteiten het spilcentrum 
aanbiedt. In principe is alles mogelijk - áls 
het maar bijdraagt aan de ontwikkeling 
van de doelgroep.
Hellings: “Je kunt je voorstellen dat er 
computerlessen voor ouders komen, een 
opvoedcursus, een inloopspreekuur van 
een opvoedingsconsulent of het school-
maatschappelijk werk.”

Bewaken van inhoud
De instellingen die daadwerkelijk in 
het gebouw komen, ontwikkelen een 
gezamenlijke pedagogische visie. Dat is 
een zeer wezenlijke pijler van het spil-
centrum. Paul Hellings: “Op die manier 
zorg je ervoor dat de kinderen bij alle 
instellingen op eenzelfde manier wor-
den benaderd, dat overal in het gebouw 
dezelfde spelregels gelden. De direct 
betrokken partners stemmen af hoe zij  
met elkaar een doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van kinderen kunnen 
creëren. Hoe kunnen verschillende part-
ners elkaar daarin aanvullen en verster-
ken, is de cruciale vraag.”
Elk spilcentrum heeft een inhoudelijke 

coördinator. “Meestal is dat de directeur 
van de basisschool, omdat dat verreweg 
de grootste partner is, maar het kan 
ook iemand anders zijn. Die inhoude-
lijke coördinatie is heel belangrijk. Als 
je verschillende partijen onder één dak 
samenbrengt, is 
het echt geen 
automatisme dat 
ze goed samen-
werken. Dat 
gaat niet van-
zelf; het is een 
ontwikkelproces 
dat veel tijd en 
energie kost. Het 
is goed dat er in 
het spilcentrum 
iemand is, die 
de inhoudelijke 
ontwikkeling aanjaagt, stimuleert en 
bewaakt. Het totaal moet méér worden 
dan de som der delen!” 

Financiering
De gemeente Eindhoven steekt veel 
geld in de spilcentra. Als er bijvoorbeeld 
extra lokalen bij een basisschool moeten 
komen – voor bijvoorbeeld de peuter-
speelzaal of de buitenschoolse opvang 
- financiert de gemeente dat voor. De 
partijen die deze ruimtes vervolgens in 
gebruik nemen, betalen huur aan de 
gemeente, zodat die op termijn de inves-
teringen terugverdient.
In elk spilcentrum krijgen de school en 
de andere betrokken instellingen te 
maken met kosten van coördinatie en 
beheer. Daarover is een centrale afspraak 
gemaakt: de gemeente vergoedt de 
helft, de betrokken partners betalen met 
elkaar de andere helft. De Salto-scholen 
moeten die kosten zelf vrijmaken uit hun 
budget; ze krijgen geen extra middelen 
van hun schoolbestuur.

special: brede scholen

Informatie: 
Meer weten over de spilcentra? 
Neem contact op met Paul Hellings,
0�0 �60 6� �0 of 
p.hellings@salto-eindhoven.nl.

‘Het 
totaal 
is meer 
dan de 
som der 
delen’

tekst: Karin van Breugel • foto: Vincent van den Hoogen
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In Rotterdam ontwikkelen steeds meer 

scholen voor voortgezet onderwijs zich 

tot een brede school. De gemeente ver-

wacht dat nog dit jaar de 50e brede vo-

school van start gaat. Het concept blijkt 

zo succesvol, dat het allang niet meer 

beperkt is tot vmbo-achterstandsscholen 

in het centrum. Steeds meer havo- en 

vwo-scholen buiten het centrum van de 

stad worden ook ‘breed’.

“Het begon tien jaar geleden als een 
manier om achterstandsleerlingen iets 
extra’s te bieden na schooltijd”, vertelt 
Marlieke de Groot van de dienst Jeugd, 
Onderwijs en Samenleving (JOS) van de 
gemeente Rotterdam. “Maar nu zien we 
het concept meer als brede talentontwik-
keling bij jongeren. En dat is goed voor 
alle leerlingen, dus alle scholen kunnen 

bij ons een subsidieaanvraag doen om 
brede school te worden. Als er dan een 
goed plan met een goede visie ligt, wer-
ken wij er aan mee. Binnenkort verwacht 
ik de 50e aanvraag vanuit het voortgezet 
onderwijs. Daarmee zijn wij zeker een 
voorloper.”

In het rooster
De brede vo-scholen in Rotterdam zijn er 
in drie varianten. De eerste variant biedt 
naschoolse activiteiten op het gebied 
van onder meer sport en cultuur. In de 
tweede variant is de school drie dagen 
per week tot 1� uur open, waarbij de 
brede school-activiteiten soms ook zijn 
ingebed in het rooster. In variant � is 
dat ook zo, maar dan is de school zelfs 
elke dag tot 1� uur open. De activiteiten 
worden georganiseerd in samenwerking 
met parners in de wijk, zoals de plaat-
selijk Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam (SKVR), het welzijnswerk en 

de dienst sport & recreatie. 
Na tien jaar kan de gemeente al aardig 
de balans opmaken. “Wij constateren 
dat de brede vo-scholen een goed resul-
taat hebben. Leerlingen krijgen meer 
zelfvertrouwen omdat ze via de brede 
school-activiteiten ook anderssoortige 
talenten kunnen ontwikkelen. Ze zien 
dat ze naast de schoolvakken nog meer 
mogelijkheden hebben.  En leraren raken 
enthousiast, omdat ze bij hun leerlingen 
soms onvermoede talenten ontdekken”, 
aldus Marlieke de Groot.
De meeste vo-scholen van de Stichting 
BOOR, het openbaar onderwijs in 
Rotterdam, zijn ook al brede scholen. 
BOOR is aangesloten bij VOS/ABB. 
Om de start van de 50e brede vo-school 
in Rotterdam te markeren, houdt JOS op 
18 juni een conferentie ‘vol terugblikken, 
vooruitblikken en inspirerende verhalen’. 
Meer over de Rotterdamse brede scholen 
op www.josopschool.nl.
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Brede vo-scholen in Rotterdam een succes

Overal in het land worden nieuwe 
(brede) scholen gebouwd of verbouwd. 
Om de positie van schoolbesturen en 
schoolleiders in deze trajecten te verbe-
teren, komt VOS/ABB dit najaar met een 
nieuwe, driedaagse basisleergang onder-
wijshuisvesting. 
Op de eerste dag wordt aandacht 
besteed aan de relaties en contacten 
tussen schoolbestuur en gemeente. Op 
de tweede cursusdag gaat het over de 
vertaling van uw onderwijskundige visie 
naar een gebouw. Op dag � komen actu-
ele ontwikkelingen aan bod, waaronder 
ook exploitatie en beheer van de brede 
school.
De leergang wordt gegeven op �9 sep-
tember, 6 en �� oktober �008, van 9.�0-
16.�0 uur.
De huisvestingsspecialisten van VOS/ABB, 
Gertjan van Midden en Henry Hennink, 
verzorgen deze leergang. Inschrijven kan 
binnenkort via www.vosabb.nl. Nadere 
informatie: Gertjan van Midden, 0��8-
�05��5,  gvanmidden@vosabb.nl.

Basisleergang 
onderwijshuisvesting

De training die VOS/ABB in samen-
werking met de VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten) geeft, wordt 
wegens succes in het najaar herhaald. 
De eerste twee trainingen in april waren 
snel volgeboekt.

Het gaat hier om cursusdagen waarbij 
zowel schoolbesturen als gemeenten om 
de tafel zitten. Het zijn twee partijen 
die voor de onderwijshuisvesting altijd 
met elkaar te maken krijgen. Op deze 
training kunnen ze nader kennismaken 
met elkaars denk- en werkwijze. Doel 
is het onderlinge begrip en daarmee de 
gang van zaken rond scholenbouw te 
verbeteren.

Er komen drie trainingen op �� septem-
ber, �� oktober en 11 november. Nadere 
informatie volgt op www.vosabb.nl.

Training voor school 
en gemeente

Advies nodig?
Dit zijn VOS/ABB’s adviseurs voor 
onderwijshuisvesting.
Neem contact met hen op via 0��8 - 
�05�00 of kijk op www.vosabb.nl

Gertjan van Midden

Henry Hennink


