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Scholen creatief met opvang

Niekée: een adembenemend schoolgebouw
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Het nieuwe leren
Er bestaan veel misverstanden over het nieuwe leren, vindt prof. Robert Jan 
Simons: ‘Het heeft niets te maken met laissez-faire. Het onderwijs verandert 
wel, en dat moet ook‘, zegt Simons in een interview met Over Onderwijs. 
Aansluitend op pagina 9 een impressie van UniC, een school waar het nieuwe 
leren al is ingevoerd.

12

Scholen creatief met opvang 
Van piepschuimcontainer tot voetbalkantine: basisscholen hebben tal van 
oplossingen gevonden om dit schooljaar al buitenschoolse opvang te kunnen 
aanbieden. De meeste scholen hebben hun zaakjes daardoor op orde. Alleen 
de grote steden zitten klem.

18

Voorbeeld van ondernemingsgeest
Tegen alle trends in realiseren de openbare basisscholen in de Hoeksche 
Waard een flinke groei. Hoe kan dat? De Stichting Acis, het in 2004 verzelf-
standigde bestuur, blijkt veel ondernemingsgeest te bezitten. ‘We weten wat 
we willen en wat we kunnen’. En: ‘Een goed product verkoopt zichzelf’. 

20

Een adembenemend schoolgebouw
Wie binnenstapt in de nieuwe vo-school Niekée in Roermond, hapt even 
naar adem. Een  veelkleurige atrium met hangende ‘dozen’ en een grote 
replica van het beroemde beeld van de gevleugelde Griekse godin Nikè van 
Samothrake. Dit is ‘de school die je vleugels geeft’.
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Dé vakbeurs voor professionals in de kinderopvangbranche

8, 9 en 10 november 2007, Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

KindVak is al jaren het toonaangevende platform voor de kinderopvangbranche. 

Ook dit jaar weer brengen wij in drie dagen de gehele sector bijeen onder één dak.  Bezoek KindVak en 

u komt op nieuwe ideeën, ontdekt wat er leeft binnen uw vakgebied en krijgt inzicht in de koers die de 

sector de komende jaren gaat varen.

13 eeditie

De sector compleet in beeld!

Voor meer informatie kijk op: 

www.kindvak.nl

Op KindVak 2007 ontmoet u honderden innovatieve professionals 

actief op het gebied van accommodatie, automatisering en 

educatie, tot en met speelgoed, verzorging en voeding. 

Daarnaast kunt u meedoen aan seminars en workshops, 

productexposities bezoeken, uw vragen voorleggen aan een 

adviespanel en inspiratie opdoen in ons KindVak theater.

Interactie, informatie, innovatie en inspiratie

Voor gratis entree meldt u aan op www.kindvak .nl

Een nieuw schooljaar, een nieuw arboservicecentrum, een goed 

begin voor een nieuwe aanpak van arbo en verzuim!

Kijk voor praktische informatie en instrumenten op www.arbo-vo.nl,
de portal voor arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie 
in het voortgezet onderwijs. Of bel voor advies en ondersteuning 
met uw VO-consultant (zie www.arbo-vo.nl > advies op maat) of met 
het servicecenter Arbo-VO, tel: 045 – 579 60 24.

Arbo-VO is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in het voortgezet onderwijs. 
Arbo-VO werkt in opdracht van de VO-raad.



Dat blijkt uit de Kinderpeiling Sport 2007 
die is gehouden onder alle leerlingen 
van groep 7 in Utrecht. Tachtig procent 
van de kinderen vulde de vragenlijst in: 
9�7 leerlingen van 56 basisschoollocaties.
In de peiling is een onderscheid gemaakt 
tussen sporten via een vereniging of 
sporten via school (buiten de gymles) of 
wijkactiviteiten. Autochtone kinderen 

sporten veel meer via een vereniging, allochtone kinderen 
maken meer gebruik van de activiteiten van school en wijk. 
Van de kinderen die aan de peiling hebben meegedaan, 
sport �� procent op geen enkele manier in georganiseerd 

Ongeveer de helft van de kinderen uit groep 7 voldoet niet aan de ‘beweegnorm’. Dat 

betekent dat ze minder dan een uur per dag bewegen. Jongens sporten meer dan meisjes 

en autochtone kinderen sporten meer dan allochtone kinderen. Allochtone meisjes bewe-

gen het minst.

verband. Dat zijn voor het overgrote deel (8� %) allochtone 
kinderen, en dan vooral meisjes. Als redenen om niet te spor-
ten geven ze op tijdgebrek of de afstand naar de favoriete 
sport.
Voor de gemeente Utrecht zijn de uitkomsten van de 
Kinderpeiling Sport reden om het beleid om sport te stimu-
leren, uit te breiden en te versterken. Zo wordt het tarief 
van sportaccommodaties tussen 15 en 18 uur verlaagd om 
buitenschools sporten te bevorderen. Sportverenigingen 
krijgen steun bij de begeleiding van allochtone jeugd. Ook 
komt er meer voorlichting voor ouders en wordt de ‘gezonde 
beweegweek’ op scholen ingevoerd. Dit alles in de strijd 
tegen overgewicht.

Doel van de regeling is een ondernemende houding bij 
leerlingen te stimuleren. Uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor Statistiek blijkt namelijk dat maar �� procent van de 
Nederlanders denkt zelf over de vaardigheden te beschik-
ken om een bedrijf te starten. Omdat er een toenemende 
behoefte aan ondernemers is, moet er in het in het onderwijs 
meer aandacht voor leren ondernemen komen, vindt de rijks-
overheid. Dat kan op alle niveaus. 

Al in het basisonderwijs kunnen kinderen spelenderwijs 

Commentaar

In het kort

Onderwijs in beweging
Onderwijs is in beweging. Dat 
is altijd al zo geweest. Wie 
‘Dik Trom’ heeft gelezen, weet 
dat het er 100 jaar geleden op 
school heel anders aan toe ging 
dan in de jaren zeventig, en 
vandaag de dag ziet de school 
er weer anders uit. Ga maar na: 
Dik Trom zat in een klas met 
meer dan 40 leerlingen en de 
meester sloeg hem bij tijd en 
wijle meedogenloos op zijn vin-
gers met een liniaal. Dat vond 
men gewoon, in die tijd. Toen 
ikzelf op school zat, werd er 
niet meer geslagen. De klas was 

kleiner, mijn leraren gemoedelijker en ik leerde al Engels met 
een koptelefoon: geweldig!  
En nu? Nu staan er computers op school en mogen leerlingen 
vaak in groepjes aan een opdracht werken. Soms zijn de boeken 
vervangen door laptops. Er zijn zélfs scholen, die geen lokalen, 
geen klassen en geen rapporten meer hebben. Is dat erg? Ik 
denk het niet. Onderwijs moet blijven aansluiten bij de tijdgeest. 
De kinderen die nu opgroeien in het snelle informatietijdperk 
kun je niet op dezelfde manier onderwijzen als Dik Trom een 
eeuw geleden. 
Laten we steeds een open oog houden voor een creatieve nieu-
we aanpak van onderwijs, want stilstand is achteruitgang. Kijk 
mee naar het nieuwe leren in dit nummer.

Joop Vlaanderen

over onderwijs

Subsidie voor ondernemerschap
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Helft kinderen beweegt niet genoeg

Leerlingen willen meedenken 
over Tweede Fase
Havo- en vwo-leerlingen willen graag meedenken 

over de vormgeving van het onderwijs in de Twee-

de Fase. Ze zijn daartoe heel goed in staat en het 

resultaat is dat hun tevredenheid over de leeromge-

ving stijgt.  

Dit blijkt uit onderzoek van Karen Könings, onderzoeksme-
dewerker van het Onderwijstechnologisch expertisecentrum, 
die in juni promoveerde aan de Open Universiteit. 
Könings constateert in haar onderzoek dat er bij het ontwer-
pen van de Tweede Fase weinig contact is geweest met de 
leerlingen. Er is nauwelijks gekeken naar wat zij wilden en 
verwachtten. Na de invoering bleken veel leerlingen teleur-
gesteld: ze vinden de leeromgeving vaak minder krachtig en 
innovatief dan ze zouden willen. Ontevredenheid en demo-
tivatie zijn het gevolg. Dat bleek uit een reeks studies waarin 
Könings leerlingen vóór de invoering van de Tweede Fase 
vroeg naar hun verwachtingen; één en twee jaar later vroeg 
ze dezelfde leerlingen naar hun ervaringen en wensen. 
In een van de experimenten liet Könings leerlingen met 
hun leraar discussiëren over de leeromgeving. Dit leidde tot 
gezamenlijk geformuleerde actiepunten die de leraar in de 
daaropvolgende lessen probeerde te implementeren. Zowel 
leerlingen als leraren waren positief over de kwaliteit van de 
discussie en de ideeën voor herontwerp. Gezien de positieve 
effecten op hun tevredenheid en dus hun motivatie luidt de 
aanbeveling van Könings om leerlingen meer te betrekken 
bij het ontwerpen van hun leeromgeving.

Meer informatie: www.ou.nl. 

‘Weg met de managers’ kopte 
Vrij Nederland onlangs bij een 
interview met minister Plasterk 
van onderwijs. In het bewuste 
artikel zegt Ronald Plasterk 
dat hij af wil van ‘overbodige 
managementlagen in grote, 
gefuseerde scholengemeen-
schappen’. Op de website van 
VOS/ABB konden leden hierop 

reageren en dat deden ze dan ook. Hier een bloemlezing uit 
de reacties.

• Plasterk is dus toch geen minister, hij blijft als columnist de 
hypes najagen. Van een ex-wetenschapper verwacht je dat hij 
zich op feiten baseert, het is teleurstellend dat hij zich slechts 
op beelden baseert.  Arjan Kastelein.

• Het is te populistisch om te roepen dat managementlagen 
wegmoeten. Denk aan zaken die op grond van wettelijke 
regels niet meer op schoolniveau mogen worden geregeld. 
OCW rekent schoolbesturen af op hun financiële verantwoor-
ding en niet meer de individuele scholen. Gijs van der Laan.

• Ik steun Plasterk van harte! Voeg daar aan toe: weg met 
de duur betaalde bestuurders, toezichthouders etc. Geef het 
onderwijs terug aan leraren, leerlingen / ouders en de plaat-
selijke gemeenschap. Aad Leeuwangh.

• Is de minister wel op de hoogte van het decentralisatiepro-
ces van de afgelopen 20 jaren waardoor het ministerie van 
onderwijs zeer veel taken heeft neergelegd bij lagere 

‘Minister, houd eens op columnist te zijn’
Reacties op uitspraken Plasterk

overheden en scholen? Hierdoor konden ambtenaren bij 
het ministerie vertrekken, maar wie moet dan het werk 
doen? Juist ja, andere (gemeente)ambtenaren en managers 
in het onderwijs. Wordt het niet eens tijd dat deze minis-
ter ophoudt met columnist te zijn en gewoon zijn werk als 
onderwijsminister gaat doen en ophoudt met bij te dragen 
aan de negatieve berichtgeving over het onderwijs?
Gerard Engels. 

• De overheads in het VO zijn beperkt, en dat kun je aanto-
nen door het te vergelijken met die bij bv. ROC’s. De salaris-
niveau’s van overheads zijn lager dan elders, bv. bij ROC’s of 
Plasterks eigen ministerie. Deze minister roept teleurstelling 
op en frustratie. Hij voedt negatieve beelden, verdiept zich 
niet in de feiten en helpt ons niet onze problemen op te los-
sen. Ik hoop van harte voor het onderwijs dat hij tot inkeer 
komt.  Arjan Kastelein.

• Ik heb Plasterk hoog. Ik denk dat hij in staat is om nieuw 
élan in de sector te brengen. Hopelijk worden de 100 dagen 
een voorbode van iets beters. Het vraagt even tijd om de rol 
van columnist en aanjager los te laten en te groeien in de rol 
van stimulerende minister. Bert van der Neut.

• Meer investeren in het PO, daar wordt de basis gelegd en 
niet investeren in allerlei lapmiddelen verderop in de keten. 
Investeren in het PO leidt tot minder uitval verderop in het 
traject. Dus Ronald zet hem op en maak je hard voor het pri-
mair onderwijs. Johan van Knijff.

Meer reacties kunt u teruglezen op www.vosabb.nl (in dos-
sier Politiek, bij de berichten over Plasterk van 1� en 28 juni).

kennismaken met het ondernemerschap. In het voortgezet 
onderwijs staat het aanleren van een ondernemende hou-
ding centraal, vaak binnen het vak economie. Voorbeelden 
zijn een bedrijfsplan schrijven en bedrijfssimulaties, maar ook 
activiteiten plannen, organiseren en uitvoeren. Dat kunnen 
bijvoorbeeld schoolfeesten of excursies zijn. Voor dat soort 
projecten is nu dus subsidie te verkrijgen.
De voorwaarden van de subsidieregeling en voorbeeld-
projecten zijn te vinden op www.lerenondernemen.nl. 
Meer informatie: SenterNovem, tel. 070 – �7� 5� 1�.

Scholen die ondernemerschap opnemen in hun lesprogramma, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling 

Ondernemerschap en Onderwijs. Er is 8 miljoen euro beschikbaar voor het gehele onderwijs, van basisschool tot 

universiteit. Een aanvraag indienen kan nog tot 4 oktober.
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“Het beeld dat veel mensen van het nieuwe leren hebben, 
klopt niet”, verklaart Simons. “De term ‘het nieuwe leren’ 
heeft ten onrechte de klank gekregen van ‘laissez-faire’, 
het idee dat leerlingen zelf bepalen wat ze doen. Maar dat 
heb ik nooit bedoeld en zo wordt het ook niet toegepast op 
scholen die al vernieuwen”, zegt Simons, hoogleraar-direc-
teur van IVLOS, Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, 
Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden.
Wat is het nieuwe leren dan wel? “Een andere leervorm dan 
de traditionele, met een andere vorm van toetsing, ingege-
ven door nieuwe gewenste leerresultaten”, aldus Simons. 
“Het bedrijfsleven bleek in de jaren negentig behoefte 

te hebben aan andere 
werknemers. Mensen met 
vaardigheden die kunnen 
samenwerken met een 
team en hun vak goed 
kennen, in plaats van men-
sen vol met halfvergeten 
algemene kennis. Om dat 
te bereiken, is een ver-
schuiving in het onderwijs 
nodig”, legt Simons uit. 
“Het accent moet komen te 
liggen op actief en zelfstandig leren, samenwerkend leren en 
contextrijk leren. Met ‘laissez faire’ heeft het niets te maken. 
Dat is voor niemand goed”.
Simons doet al langer moeite de misverstanden over het 
nieuwe leren de wereld uit te helpen. Zo schreef hij in de 
Science Guide het artikel: ‘Zes misverstanden over het nieuwe 
leren’. Daarin weerlegt hij met argumenten onder meer 
dat het nieuwe leren minder effectief zou zijn, dat er niet 
getoetst zou worden en dat de kwaliteit van het onderwijs 
achteruit zou gaan door de nieuwe leervormen.

‘Met 
laissez-faire 
heeft het 
niets 
te maken’

‘Vervelende misverstanden over 
het nieuwe leren’

Prof. Robert Jan Simons:

Er bestaan veel misverstanden over het nieuwe leren, vindt prof. dr. P. Robert Jan 

Simons, verbonden aan de universiteit van Utrecht. De term lokt heftige discussies uit, 

die Simons ‘heel vervelend en ongenuanceerd’ noemt. Tegelijkertijd weet hij zeker dat 

het nieuwe leren nodig is en daarom niet is tegen te houden. Een gesprek met de hoog-

leraar die de term in 1995 introduceerde.

7over onderwijs

Robert Jan Simons: ‘Op de traditionele manier 
lukt het niet meer om kinderen te motiveren’.
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Lees verder op pagina 8

‘Wapen Jezelf Met Woorden’ (WJMW) is een scholentour 
waarbij gastlessen op middelbare scholen in Nederland wor-
den gegeven. Tijdens deze lessen wordt gebruik gemaakt 
van een documentaire en een interactieve website waarop 
jongeren zelf stripverhalen kunnen maken. Tijdens de gast-
lessen worden de leerlingen voorgelicht over de oorzaken en 
gevolgen van agressie en (wapen)geweld. Leerlingen worden 
gestimuleerd om mee te denken over alternatieven. 

“We willen zorgen dat niemand het gebruik van agressie en 
geweld normaal gaat vinden. Er zijn andere manieren voor 
communicatie”, aldus Hanja Holm, projectleider van WJMW. 
Door de samenwerking met Oxfam Novib konden de ervarin-
gen in Zuid-Afrika in de lessen worden verwerkt. Daar wordt 

In het kort
Gastlessen ‘Wapen jezelf met woorden’

dezelfde problematiek al langer succesvol aangepakt door de 
organisatie Gun Free South Africa.
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 8% van de leerlingen 
een wapen mee naar school neemt, dat op 40% van de scho-
len ernstig wordt gepest en maar liefst 5�% van de leraren 
te maken heeft met fysiek geweld tijdens hun werk. Scholen 
zwijgen vaak over dit soort problemen. Met WJMW proberen 
Oxam Novib en LSTZG dit taboe te doorbreken. Het project 
is een succes; tot nu toe zijn bijna 500 gastlessen op ruim 80 
scholen gegeven, aan ongeveer 12.500 leerlingen.

Meer informatie op www.wapenjezelfmetwoorden.nl. 
Aanmelden voor de gastlessen en de uitwisseling kan via  
info@wapenjezelfmetwoorden.nl of 071-3672200.

6 over onderwijs

Meer informatie en brochures:

T 020 525 1241

F 020 525 1236

E nascholing@cna.uva.nl

www.centrumvoornascholing.nl

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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Oxfam Novib en de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG) gaan komend schooljaar door met het 

project ‘Wapen jezelf met woorden’. Doel van dit project is wapenbezit en geweld op vo-scholen tegen te 

gaan. Nieuw dit jaar is een virtuele uitwisseling tussen leerlingen in Nederland en in Zuid-Afrika.



“Ik heb me niet gerealiseerd dat mensen bij de term ‘nieuw’ 
meteen denken dat het oude dús verkeerd was”, zegt 
Simons. “We moeten natuurlijk toe naar een mix van oud 
en nieuw leren. Bij het toetsen zie je dat duidelijk. In het 
nieuwe leren wordt nog altijd op de traditionele, objectieve 
manier getoetst, maar daarnaast toetsen we nieuwe leer-
doelen met bijvoorbeeld portfolio’s en competentie-assess-
ments. We willen dus niet minder dan objectieve kennistoet-
sing, maar juist meer!”

Rekenen en spellen
Tegenstanders van het nieuwe leren komen steevast met het 
argument dat de jeugd niet meer kan rekenen en spellen. 
“Logisch, want leerlingen mogen al jaren een rekenmachine 

gebruiken”, zegt Simons. 
“Maar nu wordt zo’n 
negatief resultaat uitver-
groot en het nieuwe leren 
krijgt er – ten onrechte 
- de schuld van. Een hoog-
leraar als Ad Verbrugge 
klaagt dat zijn studenten 
niet kunnen spellen, maar 
hij vertelt er niet bij wat 
ze allemaal beter kunnen 
dan vroeger: presenteren, 
formuleren, Engels spre-

ken. Dat hebben ze geleerd  omdat het bedrijfsleven om die 
vaardigheden vroeg. Is goed kunnen spellen belangrijk? De 
jongere generatie vindt dat helemaal niet. Die laat de com-
puter de spelling controleren. We moeten het dus nog eens 
worden over de leerdoelen”.
Andere klachten over het nieuwe leren gaan over ‘weinig 
contacturen met leraren’. “Dat heeft niets met de onderwijs-
vorm te maken”, reageert Simons. “Het komt door te weinig 
investeringen in het onderwijs. Als er te weinig leraren zijn, 
zijn er al gauw weinig contacturen”.
“Het studiehuis? De resultaten daarvan hebben te maken 
met de manier waarop is het georganiseerd. Het was nooit 
de bedoeling dat dit in plaats van contacturen zou komen. 
Het ging erom dat leerlingen zelfstandig zouden leren wer-
ken onder begeleiding van leraren. Op veel scholen is het 
ook zo georganiseerd en daar zijn de resultaten goed”.

Motiveren
De afgelopen jaren zijn veel vormen van ‘nieuw leren’ 
ontstaan. Probleemgestuurd leren, projectleren, competen-
tiegericht leren. Simons: “Het nieuwe leren kan op allerlei 
manieren worden ingericht, met veel of weinig vrijheid voor 
leerlingen. Een beetje keuzevrijheid is voor leerlingen al 
genoeg om ze te motiveren”.
Dat laatste is belangrijk, weet Simons. “Op vmbo-scholen 
zegt men massaal: op de traditionele manier lukt het niet 

om de kinderen van nu te motiveren. Ook ouders hebben 
wel door dat hun kinderen niet meer braaf in de klas willen 
zitten. Veel ouders zoeken iets anders. De belangrijkste vraag 
is steeds: hoe motiveer je kinderen om te leren, hoe houd je 
hun nieuwsgierigheid vast?”
Simons pleit voor een beperkt aantal leraren in de onder-
bouw van het vo. “Brugklassers hebben vaak te maken met 
veel leraren, die er onderling niet in slagen hun pedagogiek 
op elkaar af te stemmen. Dat draagt er toe bij dat een gro-
tere keuzevrijheid niet altijd werkt in de brugklas, terwijl 
diezelfde kinderen in groep 8 wel al heel zelfstandig werk-
ten. De begeleiding in de brugklas moet persoonlijker, door 
minder leraren, die kinderen kunnen leren te profiteren van 
een grotere keuzevrijheid. Bijvoorbeeld: een kind dat al goed 
is in Engels, moet meer uren kunnen steken in wiskunde, of 
andersom. Dát is het nieuwe leren”.
Een voorbeeld van een school die zo werkt is Unic in Utrecht. 
Simons kent die school. “Daar is het onderwijs al echt heel 
anders. De leraren worden daarvoor geselecteerd. Unic doet 
het  goed”. 

‘Ze leren meer’    
Wetenschappelijk bewijs dat ‘het nieuwe leren’ werkt is er 
nog niet, erkent Simons. “Op onderdelen is het wel onder-
zocht. Zo is vastgesteld dat studenten in het probleemge-
stuurd hoger onderwijs evenveel kennis opdoen als vroeger 
op de traditionele manier, maar dat ze daarnaast óók leren  
samenwerken en problemen oplossen. Ze leren dus meer”.
In het voortgezet onderwijs is het nieuwe leren nog betrek-
kelijk jong. “Docenten en leerlingen zijn nog volop bezig 
met de ontwikkeling ervan. Het vraagt een gigantische cul-
tuurverandering. Maar nog voor-
dat het goed en wel uitontwik-
keld is, wordt het al afgeschoten. 
Da’s jammer”, zegt Simons uit de 
grond van zijn hart.
“We moeten door met het 
nieuwe leren. Niet in een felle 
discussie met twee kampen die 
tegenover elkaar staan. Laten we 
met elkaar duidelijk vaststellen 
wat we met ons onderwijs willen 
bereiken. En laten we er dan de 
juiste vorm bij zoeken, die leerlin-
gen gemotiveerd houdt. Met veel meer differentiatie in doel-
groepen. Want niet elk kind is geschikt voor elke vorm van 
onderwijs. We moeten ophouden te denken dat iedereen op 
dezelfde manier leert”.
Voor Robert Jan Simons staat één ding vast. “Het nieuwe 
leren komt er. Over tien jaar zien de scholen in Nederland er 
heel anders uit. Het onderwijs verandert en dat moet ook”. 

Lucy Beker

Lees op de volgende pagina over het nieuwe leren 
in de praktijk, bij Unic in Utrecht.

Betere reclame kan UniC zich niet wensen. “Wij hebben het 
niet geregisseerd, hoor”, zegt Dave Drossaert, rector van 
UniC. “Wel leuk dat ze zo trots zijn op hun school”.
UniC bestaat nog maar drie jaar en is dit schooljaar begon-
nen met �20 leerlingen, verdeeld over de eerste vier leerja-
ren. De school, voorlopig gehuisvest in een voormalig kan-
toorgebouw, werkt met een nieuw leersysteem, dat afwijkt 
van de traditionele lesmethodes.
Drossaert: “Toch leiden we hier op voor de reguliere havo- en 
vwo-diploma’s. Omdat hier nog geen examens zijn gedaan, 
besteden we veel aandacht aan het controleren en handha-
ven van het niveau van ons onderwijs. De nadruk ligt op ken-
nis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ervan 
overtuigd dat onze leerlingen straks hun diploma’s halen. 
Ook de Inspectie is positief. Er zijn nu eenmaal meer wegen 

die naar Rome 
leiden”.
Een ‘eigenzin-
nige school’, 
zo noemt 
Drossaert het 
graag. Er zijn 
geen klassen en 
geen lokalen. 
De leerlingen 
zijn verdeeld 
over leerjaren 
van elk 90 
leerlingen. Per 
leerjaar is er 
een huiskamer, 
gezellig inge-
richt met tapijt 
en kleurige 
fauteuiltjes, en 
een groot leer-
domein waarin 

Het andere leren bij UniC in Utrecht

‘Er zijn meer wegen die 
naar Rome leiden’
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‘We 
moeten het 
eens worden 
over 
leerdoelen’

‘Dit 
vraagt een 
gigantische 
cultuur-
verandering’

Ze zijn het soms behoorlijk zat, de leerlingen van UniC, een 

nog jonge school voor havo en vwo in Utrecht. Kritiek op het 

nieuwe leren, dat is kritiek op hún school. Een school zonder 

klassen, zonder boeken en met een eigenzinnig leersysteem. 

Brugklassers schreven felle ingezonden brieven aan lande-

lijke dagbladen: ‘Wij leren nu veel meer!”

de leerlingen in groep-
jes met hun laptops of 
desktops aan het 
werk gaan. 

Op de grond
Groepsinstructie vindt meestal plaats in de huiskamer, waar 
de kinderen op de grond mogen zitten. “Het maakt ons niet 
uit hoe ze zitten, het gaat immers om het rendement”, zegt 
Drossaert.
In de leerdomeinen zijn altijd � à 4 leraren aanwezig 
voor begeleiding. Er zijn verplichte dagdelen, waarin aan 
bepaalde vakken wordt gewerkt, en vrije keuze-dagdelen, 
die de leerlingen zelf invullen met leerdoelen. “De leerling 
omschrijft van tevoren goed wat hij wil leren of ontwikke-
len. Na afloop geven de begeleiders daarop feedback”, legt 
Drossaert uit. “Een belangrijk uitgangspunt is voor ons: ze 
leren het meest door het zelf te ontdekken”.
Vreemde talen worden op deze school niet geleerd in een 
paar lesuren per week, maar door totale onderdompeling. 
“We doen bijvoorbeeld zes weken lang Frans. In die periode 
wordt alles in de hele school in het Frans gedaan, ook de 
leraar Engels spreekt dan dus 
Frans. Ja, we vragen nogal 
wat van onze leraren. Die 
zijn expert in hun eigen vak, 
maar treden bij andere vak-
kan op als coach en begelei-
der van het leerproces. Naast 
vakexperts werken we op 
UniC met docenten-in-oplei-
ding, die hier kennis maken 
met deze manier van leren. 
Een deel van hen wil na de 
stage op UniC blijven. Zo 
investeren we in het oplei-
den van toekomstige collega’s”. 

‘Zes weken 
lang gaat 
alles in het 
Frans’

Lees verder op pagina 10
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een samenwerkingsbestuur met in totaal vijftien openbare 
en katholieke scholen voor primair onderwijs in Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Alleen al het feit 
dat zij op de VOS/ABB-contactdag een van de slechts drie 
vrouwelijke bovenschools managers was, doet vermoeden 
dat Van der Hilst het bij het rechte eind heeft.
“Jonge ambitieuze vrouwen zijn wat afwachtender dan man-
nen”, zegt ze. “Mannen hebben een sterke drive om leiding-
gevende te worden, terwijl veel vrouwen het liefst wachten 
tot ze worden gevraagd. Dat beeld herken ik bij mezelf. Ook 
is het volgens mij zo dat 
vrouwen graag macht wil-
len delen. Misschien zit dat 
inderdaad in onze natuur. 
We ambiëren wel leider-
schap, maar willen dat vorm-
geven met ons management-
team. Uiteindelijk hak ik 
natuurlijk ook knopen door, 
maar dan is het besluit met 
het MT al genomen. Ik noem 
dat positieve natuurlijke gedrevenheid.”
Hagedooren ziet nog een ander verschil tussen mannen 
en vrouwen, dat wellicht onder de noemer ‘evolutionair 
bepaald’ valt. “Vrouwelijke managers zijn in staat om een 
heleboel ballen tegelijk in de lucht te houden. Het bekende 
multitasking, dat is heel handig om allerlei dingen aan te 
sturen. Wat dat betreft zou het goed zijn als er meer vrou-
welijke managers komen. Een goede mix van mannen en 
vrouwen, die is er nu nog niet.”

Martin van den Boogaerdt

Wij zijn daardoor transparanter dan de gemiddelde school”. 
Drossaert is enthousiast over dit nieuwe onderwijs. “Zelf 
ben ik ruim 25 jaar een redelijk traditionele geschiedenis-
leraar geweest. Later kwam ik in de schoolleiding van het 
Thorbecke College terecht, maar dat werd opgeheven. Het 
gaf ons de kans om iets heel nieuws te beginnen in Utrecht-
West. We wilden een school opzetten waarin leerlingen 
worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen, en waar 
ze meer eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces. Dit 
voeren we ook door in de bovenbouw en dat is nog nergens 
gedaan. Er zijn dus geen uitgewerkte voorbeelden, het is ook 
voor ons een uitdaging. Daarbij worden we ook begeleid 
door instellingen als SLO voor leerplanontwikkeling en het 
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.” 

Bewuste keuze
Drossaert heeft intussen gemerkt dat veel ouders op zoek 
zijn naar iets anders dan het traditionele onderwijs. “Onze 
leerlingen komen uit alle wijken en uit alle sociale klassen. 
Ouders en kinderen kiezen heel bewust voor onze school. En 
dat is goed, want deze vorm van leren vraagt van kinderen 
de bereidheid tot samenwerken en dingen zelf uitzoeken. 
Dit onderwijs doet een groot beroep op hun eigen verant-
woordelijkheid. Uiteraard helpen we de leerlingen wel om 
deze manier van werken te ontwikkelen.”

Lucy Beker

Een bezoekje op een willekeurige doordeweekse dag maakt 
duidelijk hoe het toe gaat bij UniC. Overal zitten kinderen 
in groepjes te werken, aan tafels, achter computers of op de 
grond. Wiskundeleraar Sander Bons (�0) loopt rond bij de 
brugklassers. Bons: “Het leuke van dit systeem is dat ik meer 
een helper ben dan een boeman. Het is minder een wij/zij-
cultuur”. 

Workshop
Intussen worden in een aparte kamer mondelinge toetsen 
Duits afgenomen. In fauteuils voor de deur wachten drie 
kinderen op hun beurt. “Ik heb een workshop gedaan over 
naamvallen en nu snap ik het”, roept een jongen opgetogen. 
‘Natuurlijk wordt hier getoetst”, zegt Drossaert. “We houden 
ook veel voortgangsgesprekken. En alles is voor de ouders op 
elk moment in te zien in onze elektronische leeromgeving. 

Evolutie bepaalt mannenoverschot 
op apenrots

10 over onderwijs

Van der Hilst werkt voor het Centrum voor Nascholing 
Amsterdam (CNA), dat onderdeel is van de Universiteit 
van Amsterdam (UvA). Hij is daar programmamanager lei-
derschapsontwikkeling in het onderwijs. Daarvóór was hij 
onder meer rector en bovenschools directeur van enkele 
scholen voor voortgezet montessori-onderwijs. VOS/ABB 
had hem uitgenodigd voor het ochtendprogramma van de 
contactdag voor bovenschools managers op 22 juni in het 
Universiteitsmuseum in Utrecht.
Daar sprak Van der Hilst voor een zaal met tientallen 
bovenschools managers, van wie het overgrote deel man 
was. Geen verrassing, want het is volgens hem ‘evolutionair 
bepaald’ dat mannen - en niet vrouwen - leiderschap ambi-
eren. Hij kwam met het beeld van de apenrots, waar op het 
hoogste punt de ‘opperaap’ zit, die direct en indirect de lei-
ding heeft over de apen op de lagere delen van de rots.
Het is volgens Van der Hilst ook typisch mannelijk om zelf 
knopen te willen doorhakken. Vrouwelijke leiders zijn er 

uiteraard wel, en die willen ook 
verantwoordelijkheid dragen 
voor doorgehakte knopen, maar 
ze willen daar volgens hem eerst 
graag over overleggen met hun 
managementteam. Klopt dit, of 
is het beeld dat Van der Hilst 
oproept een Bokito-achtige 
macho-interpretatie, die niet 
meer strookt met de huidige 
geëmancipeerde praktijk na de 
zoveelste feministische tsunami?

Ballen in de lucht
”Ja, het beeld klopt volgens 
mij wel”, zegt plaatsvervan-
gend algemeen directeur Anja 
Hagedooren van Panta Rhei, 

Het is evolutionair bepaald dat de overgrote 

meerderheid van bovenschools managers uit 

mannen bestaat. Deze stelling van Ben van 

der Hilst wordt onderschreven door plaats-

vervangend algemeen directeur Anja Hage-

dooren van schoolbestuur Panta Rhei in Den 

Haag.

Weinig vrouwen op contactdag bovenschools managers

’Vrouwen 
zijn 
afwachtender 
dan mannen’

Anja Hagedooren: ‘Vrouwen zijn wel 
beter in multitasking.’
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1Informatie over de Mobiliteitspool vindt u op www.deroo.nl/mobiliteitspool

Mobiliteitspool de roo

Een tijdelijk onderwijsmanager
hoeft niet duur te zijn!

■ Interim-management: hoogwaardige
capaciteit bij crisis- en verander -
opdrachten.

■ Mobiliteitspool: ervaren schoolleiders bij
tijdelijke afwezigheid van de leiding,
overbruggingscapaciteit en het waar-
borgen van de continuïteit van het
management.

■ Herplaatsing: intensieve begeleiding
naar een beter passende functie elders.

■ Werving en selectie van schoolleiders.
■ Praktijkassessment: zorgvuldige

vervulling van vacatures door een
innovatieve selectieprocedure.

Wilt u meer weten over onze activiteiten op
het gebied van onderwijs? Dan kunt u
contact opnemen met een van de verant-
woordelijke partners:
Peter Kesteloo, 06 55 82 55 20,
p.kesteloo@corgwellderoo.nl
Koos van den IJssel, 06 51 16 21 92,
k.vandenijssel@corgwellderoo.nl

Corgwell De Roo
Dagelijkse Groenmarkt 4
2513 AL Den Haag
Tel: 070 - 363 00 16
Fax: 070 - 360 03 53

De Mobiliteitspool biedt tijdelijk
leidinggevenden om de continuïteit
van het management in uw organi-
satie te waarborgen. Dit in tegen-
stelling tot interim-management
waarbij het gaat om crisis- en veran-
deropdrachten. De Mobiliteitspool
biedt leidinggevenden aan voor alle
lagen van uw organisatie.

De Mobiliteitspool is bij uitstek geschikt:
■ bij langdurige afwezigheid van een van

de leidinggevenden;
■ bij plotseling vertrek van een leiding-

gevende zodat u ruim de tijd heeft voor
een zorgvuldige sollicitatie procedure;

■ als er behoefte is aan een tijdelijke
versterking van het management.

Over de Mobiliteitspool zijn twee nieuws-
brieven (editie po en editie vo/bve/hbo)
beschikbaar met daarin ervaringen van
opdrachtgevers en tijdelijk leiding-
gevenden. 

Van deze nieuwsbrieven kunt u een
elektronische of gedrukte versie aanvragen
bij Corgwell De Roo, 
Milou Jansen, telefoon 070 - 363 00 16, 
e-mail m.jansen@corgwellderoo.nl.

Advertentie:01-print  25-06-2007  16:23  Pagina 1
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UniC-leerlingen werken in 
groepjes op laptops.
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‘Dit is bezopen’
Eric van Dorp, adjunct-directeur van de Stichting Primair 
Onderwijs in Utrecht, vindt het ‘bezopen’ dat de politiek het 
probleem van de buitenschoolse opvang op het bord van de 
scholen heeft gelegd. “Nu lijkt het alsof er te weinig buiten-
schoolse opvang is omdat de scholen hun best niet doen. Dat 
is niet zo. Wij doen alles wat mogelijk is om de capaciteit 
te vergroten maar we kunnen niet regelen dat er morgen 
genoeg plaatsen zijn. Zoiets kost tijd.”
In Utrecht waren al stevige wachtlijsten voor de buiten-
schoolse opvang en met de nieuwe regeling worden die 
alleen maar langer. Ouders zullen twee tot drie jaar op een 
plek moeten wachten. Het grote probleem is dat er te weinig 
geschikte ruimtes zijn in de stad.
“Er zijn scholen die lokalen over hebben, zoals de 
Dr.Bosschool in Tuinwijk, daar zit nu buitenschoolse opvang 
in. Probleem is wel dat zodra we die lokalen weer nodig 
hebben voor onderwijs, de bso er uit moet.” Onderwijs gaat 

namelijk altijd voor, zo staat dat in de verordening 
onderwijshuisvesting van de gemeente.
“Professionele kinderopvangorganisaties hebben 
op die manier natuurlijk geen zin om zaken met je 
te doen, die willen vastigheid.” Van Dorp vindt het 
de hoogste tijd om het probleem structureel aan 
te pakken. “Je moet zorgen dat het over vier, vijf 
jaar wel goed geregeld is.” Daarom wil de SPO dit 
najaar een stadsconferentie organiseren met alle 
betrokkenen. 

Gastouders gezocht
In de provincie Groningen bestuurt de Stichting 
Marenland �0 scholen in maar liefst 21 verschillen-
de plaatsen. Er zitten veel kleine scholen bij met 
minder dan 50 leerlingen. Toch is het gelukt om de 
opvang uit te breiden.
“Voor die kleine scholen in de dorpen is opvang 
bij gastouders de meest logische oplossing”, zegt 
Dick Henderikse, directeur van Marenland. “In dor-
pen met te weinig gastouders gingen we op zoek 

via de scholen, die wisten altijd wel mensen die het wilden 
doen.”
De Stichting Marenland is al begin 2006 in zee gegaan met 
Kids2b, de enige grote kinderopvangorganisatie in de regio. 
Zij hebben de vraag naar kinderopvang in kaart gebracht 
en vervolgens zijn ze samen gaan 
zoeken naar oplossingen. In elke 
plaats is het aanbod weer anders.
In Middelstum bijvoorbeeld sluit 
de buitenschoolse opvang aan bij 
de vele naschoolse activiteiten die 
er op deze school al waren. De 
populaire djembé-lessen en ook 
de sportactiviteiten zijn nu toe-
gankelijk voor alle kinderen die 
de BSO bezoeken.
De vraag naar opvang na school-
tijd was groot in Middelstum, 

Scholen hadden niet veel tijd om het voor elkaar te krijgen. In minder dan twee jaar 

moest er (in principe) voor alle kinderen voor- en naschoolse opvang komen. Van te vo-

ren ontstond al onrust. Er zou te weinig personeel zijn om aan de exploderende vraag 

te voldoen of er was domweg geen plek voor. In de praktijk lijkt het zo’n vaart niet te 

lopen. De meeste scholen hebben hun zaakjes op orde. Er zijn creatieve oplossingen 

bedacht. Alleen de grote steden zitten klem.

groot genoeg om een stuk aan de school aan te bouwen. 
Financieel is dat goed te doen: de woningbouwvereniging 
wordt de eigenaar en de kinderopvangorganisatie gaat de 
ruimte huren. Zolang die nieuwbouw nog niet klaar is, staan 
er twee tijdelijke lokalen in de tuin.
Kids2b is niet de enige organisatie waar het schoolbestuur 
zaken mee doet, op verschillende plaatsen wordt gebruik 
gemaakt van lokale initiatieven. In Zuidwolde zit bijvoor-
beeld een gastouder die haar groep vergroot heeft en een 
reguliere kinderopvangorganisatie heeft opgezet. Zij vangt 
nu 40 kinderen op, dat waren er eerst een stuk of zes. “En 
dat scheelt.”

Pimp het speellokaal
Directeur Loek Oomen van Delta-Onderwijs 
in Oosterhout, wist meteen dat hij een pro-
bleem had toen de motie Van Aartsen-Bos 
werd aangenomen.“Dat gaan we nooit red-
den hier”, dacht hij, “we hebben te weinig 
ruimte en er komt vast geen geld om de 
gebouwen aan te passen.”
Hij ging op zoek naar een goedkope oplos-
sing en ontwikkelde een container die aan 
de school geschoven kan worden: de Delta-bos-
unit, bos staat hier voor Buitenschoolse Opvang 
in het Speellokaal. Het speellokaal van de kleuters is vrij aan 
het begin en einde van de schooldag en kan dus voor de 
voor- en naschoolse opvang gebruikt worden.
“Het enige wat je dan feitelijk nog nodig hebt is een ruimte 
met een keukentje, waar de kinderen kunnen zitten en waar 
het materiaal van de BSO in opgeslagen kan worden. Dat zit 
nu in die container van zes bij drie meter, die tegen de bui-
tenmuur van het speellokaal geplaatst wordt”, zegt Oomen. 
“Het speellokaal zit altijd op de begane grond, dus als je een 
gat in de gevel maakt en het ding er tegenaan zet, ben je 

Scholen creatief in het oplossen van naschoolse opvang

Van piepschuimcontainer tot 
voetbalkantine 

‘In kleine 
dorpen 
zoeken we 
gastouders’

klaar en dan kun je twintig kinderen opvangen.”
In Oosterhout is inmiddels op drie scholen zo’n doorbraak 
gemaakt en een container geplaatst. “Als je hem in een later 
stadium niet meer nodig hebt, kan-ie zo naar een andere 
school. Je hijst hem op een vrachtauto en weg is-ie.” Zwaar 
is hij niet want de container is gemaakt van piepschuim. 
Piepschuim isoleert goed dus verwarming is niet nodig. Wel 
zijn de binnen- en de buitenkant van de container afgewerkt 
met kunststof waardoor die hufterproof is. Naamgenoot 
Wouter Bos heeft de eerste unit in Oosterhout in juni 
geopend. 

Naar de voetbalkantine
“Bij ons is de inrichting van de bso pro-
bleemloos en geruisloos verlopen” zegt 
Jan Rensink, algemeen directeur openbaar 
onderwijs in Deventer. “Dat komt doordat 
we al goed samenwerkten met Raster, de 
grootste welzijnsorganisatie hier. En we trok-
ken samen op met de protestants-christelijke, 
katholieke en interconfessionele basisscho-
len. Er was dus geen concurrentie en nie-
mand werd zenuwachtig.”
Vijf kinderopvangorganisaties zorgen nu 
voor een dekkend netwerk van naschoolse 
opvang in de hele stad. “In een nieuwbouw-

wijk is meestal veel vraag naar naschoolse opvang dus daar 
wil elke organisatie wel wat beginnen. Maar wij wilden ook 
in de achterstandswijken waar de vraag gering is, een goed 
aanbod doen. In Rivierenwijk is bijvoorbeeld al een brede 
school die allerlei activiteiten na schooltijd organiseert, maar 
daar zit geen continuïteit in; werkende ouders hebben er 
dus niks aan. Op de dagen dat de brede school geen opvang 
biedt, vult de reguliere buitenschoolse opvang dat gat op. 
Het handjevol kinderen uit die wijk dat naschoolse opvang 
nodig heeft, wordt dan opgehaald en naar een andere wijk 

gereden.” 
In de nieuwbouwwijk 
Vijfhoek in Deventer is 
de vraag zo groot dat 
Raster kinderopvang er 
gaat samenwerken met 
de voetbal- en cricketver-
eniging UD. Daar kunnen 
kinderen tussen drie en 
zes uur gebruik maken 
van de sportvelden en het 
clubhuis. Een deel van de 
kantine wordt gezelliger 
gemaakt en er komt een 
grote kast voor materialen. 
Naast de twee groepslei-
ders is er een sportman of 
-vrouw die de kinderen 
begeleidt. 

Inge Klijn

over onderwijs 1�

‘Speellokalen 
doorgebroken 
en containers 
geplaatst’

Na schooltijd gaan de gele vouwdeuren van de 
Delta-bosunit open en komt de keuken tevoorschijn.

Met bankje en televisie is een huiskamersfeer 
gecreëerd achter de keuken van de Delta-bosunit.
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kunnen werken, en een technisch gedeelte waar kan wor-
den geboord, gezaagd en getimmerd.” Bovendien hebben 
de meeste technasia twee zogenoemde technatoren, die de 
leerlingen begeleiden. Meestal zijn dat docenten die bèta-
vakken geven.
In Groningen hebben de technasia financiële ondersteuning 
gekregen van de gemeente Groningen en ook van de pro-
vincie via een interregionaal samenwerkingsverband, waarbij 
tevens de Duitse deelstaat Nedersaksen is betrokken. Het is 
de bedoeling dat het concept in het hele land en misschien 
ook wel over de grens wordt ingevoerd. “Hier in Groningen 
hebben we al contact met het Duitse Ubbo Emmius 
Gymnasium in Leer. In Zuidwest-Nederland zijn er contacten 
met scholen in Vlaanderen.”
Lechner hoopt dat in de toekomst het technasium net als 
havo, vwo, atheneum en gymnasium een apart onderdeel 
van het voortgezet onderwijs wordt met een eigen volwaar-
dig diploma.

Martin van den Bogaerdt

Meer informatie op  www.technasium.nl 

Het idee voor het opzetten van technasia 

werd in 2003 thuis geboren. “Het floepte 

er zomaar uit”, vertelt Judith Lechner, die 

de moeder van de Stichting Technasium 

kan worden genoemd. Het Groningse 

initiatief voor vo-scholen vanaf havo-ni-

veau is inmiddels overgenomen in andere 

regio’s. Opmerkelijk is dat de Randstad 

nog ontbreekt. 

Lechner en haar partner Boris Wanders zagen thuis toen 
ze op een avond met hun zoon en dochter aan de eettafel 
zaten, plotseling een gat in de markt. ”Ik heb een echte 
alfa-zoon”, vertelt Lechner. “Hij had vriendjes die graag de 
bèta-kant op wilden. Die kozen er toch voor om naar het 
gymnasium te gaan. Ze namen de talen dan maar op de 
koop toe, en lieten die vallen zodra dat kon. Toen dach-
ten we: ‘Hé, er zou een bèta-gymnasium moeten zijn, een 
technasium!’”
Na het verkennen van de markt, onder meer via Axis, de 
voorloper van het huidige Platform Bètatechniek, bleek dat 
Lechner en Wanders echt een nieuw idee hadden. Ze beslo-
ten samen de naam ‘technasium’ vast te leggen, de onaf-
hankelijke Stichting Technasium op te richten en de domein-
naam www.technasium.nl te claimen. Ze kregen bij het ont-
wikkelen van hun ideeën steun van de toenmalige Groningse 
onderwijswethouder Henk Pijlman, die nu behalve voorzitter 
van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool ook 
voorzitter is van de Stichting Technasium. Er kwam ook 
steun van onder meer de Groningse Kamer van Koophandel 

en de afdeling Noord van werkgeversvereniging VNO-NCW, 
omdat die er direct van overtuigd waren dat met het concept 
technasium meer aanbod van hoger opgeleide technici zou 
ontstaan. Het technasium is bedoeld voor bèta-leerlingen 
vanaf havo-niveau.

Van start
In september 200� had de stichting een eerste netwerk van 
vijf scholen: het Praedinius Gymnasium en het Werkman 
College in de stad Groningen, het Zernike College in Haren, 
rsg De Borgen in Leek en scholengemeenschap Ubbo Emmius 
in Stadskanaal. Op een werkconferentie, waaraan ook de 
Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en de 
Kamer van Koophandel meewerkten, werden de eerste 
afspraken gemaakt. Na een jaar organisatorische voorberei-
ding gingen de vijf deelnemende scholen met het speciale 
bèta-curriculum experimenteren om het technasium vervol-
gens in het schooljaar 2005-2006 aan alle leerlingen in de 
klassen 1 en 4 aan te kunnen bieden.
De kern van het curriculum bestaat uit Onderzoek en 
Ontwerpen (O&O). “In de onderbouw werken we met lange 
projecten van zes uur per week, zeven weken lang. Er kun-
nen vier van die O&O-projecten in een schooljaar. In elk pro-
ject staat een vraag centraal waarmee een team aan de slag 
gaat”, aldus Lechner.
Zo hebben eerstejaars samen met de provincie Groningen 
onderzoek gedaan naar een nieuwe brug voor het Groningse 
dorp Enumatil. In een ander project stond de vraag centraal 
hoe het concern Avebe in Veendam zijn aardappels op een 
minder milieubelastende manier kon schoonmaken. Ook 
hebben leerlingen met het bedrijf Prolyte in Leek opklap-
bare trussen ontworpen. Dat zijn metalen stellages waaraan 
bijvoorbeeld tijdens popconcerten lampen en geluidsappara-
tuur worden bevestigd.
Belangrijk element van de projecten 
is dat de leerlingen de deur uitgaan 
om bij bedrijven te zien hoe een 
en ander in de praktijk werkt. “In 
het begin lijkt zo’n opdracht met 
die opklapbare trussen misschien 
niet zo interessant”, zegt Lechner, 
“maar toen ze in de fabriek waren 
geweest, gingen ze helemaal los!” 
De kracht van het technasium zit 
volgens haar in de combinatie van 
denken en doen. “Ik hoorde van 
een leerling dat hij nu niet meer alleen kennis consumeert 
maar ook construeert. Dat vond ik wel een mooie!”
Voor de vierdejaars ligt het accent op verdieping. Het school-
examen O&O bestaat uit een meesterproef, die vooruit loopt 
op de mogelijke vervolgopleiding. De meesterproef wordt 
samen met een deskundige van buiten de school opgesteld 
en beoordeeld. Dat kan iemand zijn uit de beroepspraktijk 
of van een vervolgopleiding. Met ingang van dit schooljaar is 
O&O officieel erkend als profielkeuzevak voor de natuurpro-
fielen. 

Technasia verspreiden zich over het land
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Randstad akelig stil
Inmiddels beperken de technasia zich niet meer alleen tot 
de provincie Groningen, maar zijn er ook netwerken in 
Overijssel (met vijf scholen), Midden-Nederland (ook vijf), 
Zuidwest-Nederland (zes deelnemers) en Brabant-Oost (vier). 
Bovendien zijn er een netwerken in oprichting in de regio 
Brabant-West en in Limburg. Opmerkelijk is dat de Randstad 
vooralsnog ontbreekt. Lechner heeft geen idee wat daarvan 
de oorzaak is. “Je zou verwachten dat het technasium ook 
voor scholen in de grote steden een aantrekkelijk concept 
kan zijn waarmee zij zich kunnen positioneren, maar tot nu 
toe blijft het in de Randstad akelig stil. Ik kan alleen maar 
gissen wat daar de oorzaak van is. Ik heb werkelijk geen 
idee.”
Naast de 5000 euro die de deelnemende scholen op termijn 
aan de nu nog deels gesubsidieerde Stichting Technasium 
gaan betalen, bestaat de grootste investering uit een goed 
geoutilleerde werkplaats die elke school moet hebben om 
aan het project mee te kunnen doen. Dit moet een moderne 
ruimte zijn van 250 tot �00 vierkante meter. Lechner:
“Elk team moet er kunnen overleggen, en er moet een pre-
sentatieruimte zijn, net als een mini-labje, een scrap heap 
met oude computers en andere restmaterialen waarmee ze 

Niet alleen 
kennis 
consumeren, 
maar ook 
construeren 

Judith Lechner: aan de eettafel het 
bèta-gymnasium bedacht.
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Uw school 
als merk 

•  Uw school onderscheidend 
positioneren in de regio?

•  Consequent bouwen aan uw imago?

•  De leerlingenwerving verbeteren? 

 
Maak werk van uw merk. 
Ga naar www.wwav.nl of bel 0348 435 930 
en vraag naar Anke Lagendijk.

De 
wervende 
factor

Stationsweg 2 • 3445 AA Woerden • Tel. 0348 435 930 • www.wwav.nl

De Re-integratie 
AdviesDesk Onderwijs

045-579 8181
Voor al uw vragen op het gebied 

van arbo, verzuim en re-integratie

E-mail: rado@vfpf.nl

www.vfpf.nl
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”Het eerste wat wij onze studenten leren, is dat zij niet mogen etiketteren en 
stigmatiseren. Door te zeggen dat doorgestroomde mbo-studenten ‘gewoon 
minder geschikt zijn om zich te ontwikkelen tot volwaardig leraar’, wordt er ten 
onrechte een negatief etiket op ze geplakt. Ik zou dat niet van mijn baas willen 
horen, dat hij een hele groep generaliseert en afschrijft. Als je daarmee mensen 
wilt binden en boeien, succes ermee!”
Spronk weigert principieel om mee te gaan in de discussie over het huidige stel-
sel, waarin het voor mbo’ers mogelijk is door te stromen naar de pabo en andere 
richtingen binnen het hoger beroepsonderwijs. “Iedereen heeft recht op gelijke 

kansen, ook leerlingen die op latere leeftijd de keus 
maken voor bijvoorbeeld de pabo. De discussie gaat nu 
vooral over de kennis die instromende studenten heb-
ben. Daar durf ik inderdaad mijn hand niet voor in het 
vuur te steken, maar daar gaat het ons ook niet om. 
Waar wij op mogen worden afgerekend, is dat wij als 
pabo kwalitatief hoogwaardig personeel afleveren. Daar 
durf ik mijn hand wèl voor in het vuur te steken. De 
kwaliteit van de studenten die van onze opleiding afko-
men, is absoluut in orde! Als wij zien dat studenten het 
niet halen, dan mogen ze niet met hun opleiding door-

gaan. Zo simpel is dat. Pappen en nathouden, daar doen wij niet aan. Bovendien, 
de problemen die instromende studenten met rekenen en taal hebben, zijn 
vooral veroorzaakt in het voortraject. Daar slagen ze er kennelijk niet in om een 
goede doorlopende leerlijn te creëren.” 

’Kwaliteit onvoldoende benut’
Het zijn volgens Spronk ook niet de pabo’s die schuldig zouden zijn aan het 
negatieve imago van het primair onderwijs, maar een deel van de werkgevers in 
deze sector. Hij vindt dat de WvPO vooral de hand in eigen boezem moet steken, 
zonder alle scholen over één kam te willen scheren. “Wij zien dat veel van onze 
topstudenten al vrij snel ander werk zoeken, omdat de beroepspraktijk hen niet 
kan uitdagen. Het gaat op te veel scholen nog steeds niet om het beste onder-
wijs, maar om wie de sportdag organiseert, de vuilniszakken buiten zet of wan-
neer er wordt vergaderd. Met zo’n cultuur lukt het niet om personeel voldoende 
te boeien en te binden. Het is de werkomgeving die mensen uiteindelijk verder 
moet brengen. Daarom moeten de werkgevers veel meer doen met functie- en 
beloningsdifferentiatie en bijvoorbeeld ook met collegiale consultaties. Op dit 
moment worden de kwaliteiten van het personeel onvoldoende benut, en laat 
dat helder zijn: dat is niet de schuld van de pabo’s!”

Martin van den Bogaerdt
over onderwijs 1716 over onderwijs

‘Pabo’s moeten kiezen 
voor kwaliteit’

Het debat

’Scholen bieden te 
weinig uitdaging’ 

“We hebben in het primair onderwijs veel meer toppers 

nodig”, zegt bureaucoördinator Hans van Willegen van de 

Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO). “Leraar is 

een moeilijk vak en daarvoor moet je goed opgeleide mensen 

hebben.” De pabo moet de lat hoger leggen vindt hij, zodat de 

opleiding en daarmee het vak weer meer status krijgen. “De 

meeste doorgestroomde mbo’ers zijn gewoon minder geschikt 

om zich te ontwikkelen tot volwaardig leraar.”

Pabo-opleidingsmanager Johan Spronk van de Marnix 

Academie in Utrecht is het eens met de constatering dat 

leraren een moeilijk vak hebben en dat er dus goed opgeleide 

mensen nodig zijn. Hij vindt echter dat Hans van Willegen van 

de WvPO ‘zich moet schamen’ omdat die ‘rücksichtslos een 

hele groep afschrijft’. Spronk zegt dat juist ook doorgestroom-

de mbo’ers over de expertise en kwaliteit beschikken waar 

basisscholen behoefte aan hebben. 

Het imago van de pabo is al jaren aan slijtage onderhevig. Het is algemeen bekend 
dat veel jongeren die voor een hbo-opleiding kiezen, allang niet meer de voorkeur 
geven aan de pabo. Dat heeft volgens Van Willegen onder meer te maken met het 
toenemende aantal mbo’ers dat naar de pabo gaat, onder wie veel onderwijsas-
sistenten die niet aan het werk komen. “Er is gekozen voor kwantiteit, omdat er 
in het primair onderwijs een groeiend personeelstekort werd verwacht. Nu valt dat 
tekort nogal mee en zien we dat mbo’ers minder geschikt zijn, de goede daargela-
ten natuurlijk. Het vak wordt steeds complexer. Kijk naar de ouders die kritischer zijn 
geworden, de maatschappelijke eisen die aan het onderwijs worden gesteld en de 
differentiatie tussen leerlingen waarvoor aangepaste 
programma’s nodig zijn. Als werkgever moet je daar 
natuurlijk op inspelen door beginnend personeel goed 
te begeleiden en verder te professionaliseren. Continue 
scholing is dus van belang, maar wij merken dat scholen 
wat dit betreft steeds meer moeite hebben met doorge-
stroomde mbo’ers, omdat die vaak al aan de grens van 
hun kunnen zitten. De meesten van hen zijn gewoon 
minder geschikt om zich te ontwikkelen tot volwaardig 
leraar. Daarom vind ik dat de toelatingseisen voor de 
pabo’s omhoog moeten. We moeten ons vooral weer 
gaan richten op de instroom vanuit opleidingen die voldoende niveau hebben, dus 
havo en vwo. Het is een verkeerde methode om met kunst- en vliegwerk, zoals taal- 
en rekenprogramma’s, het niveau van mbo-studenten op te blijven krikken. Ze gaan 
blokken om die toetsen te halen, maar de kennis die ze allang hadden moeten heb-
ben, zit meestal niet in ze.”

‘Nu het roer om!’ 
”Een positief effect van het stellen van hogere eisen zal zijn dat we het imago van 
de pabo en daarmee de beeldvorming van het vak van leerkracht ermee kunnen 
verbeteren. Nu hoor je veel hbo-jongeren zeggen dat als je je opleiding niet haalt, 
je altijd nog naar de pabo kunt! We moeten ervoor zorgen dat dat imago verdwijnt 
door nu het roer om te gooien, te meer omdat er momenteel op de arbeidsmarkt in 
het primair onderwijs geen acute problemen zijn. We hoeven volgens mij niet bang 
te zijn dat het aantal pabo’ers drastisch zal afnemen als mbo’ers niet meer kunnen 
doorstromen. Met het stellen van hogere eisen zullen weer meer havisten en vwo’ers 
geïnteresseerd raken in het vak. Als we ons op kwaliteit richten, zal dat dus ook een 
kwantitatieve spin off  hebben. Oké, voor een beter imago van de pabo en het pri-
mair onderwijs als werkgever is natuurlijk meer nodig, zoals marktconforme arbeids-
voorwaarden maar dat valt buiten deze discussie.”

‘Kwaliteit 
heeft een 
kwantitatieve 
spin off’

’Pappen en 
nathouden, 
daar doen 
wij niet aan’ 
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zeker 80 procent positieve aandacht aan onze leerlingen. 
Negatieve dingen mogen niet meer dan 20 procent in beslag 
nemen. Het is toch veel beter om te horen dat je twintig vra-
gen goed hebt in plaats van vijf fout? Dat positieve moeten 
we ook onderling naar de collega’s uitstralen en natuurlijk 
naar de ouders!”

Om die laatste groep goed te infomeren, brengt het bestuur 
het magazine Acis Actueel uit en is er de website 
www.acishw.nl gebouwd, waarop ouders het laatste onder-
wijsnieuws kunnen lezen. “We staan ook geregeld in de 
krant, waarin we natuurlijk proberen uit te stralen dat 
we een actief bestuur zijn”, aldus algemeen directeur Van 
Heeren. “En natuurlijk is de mond-tot-mondreclame heel 
belangrijk, want een goed product verkoopt zichzelf!”

Martin van den Bogaerdt

rekenen en geschiedenis. Bovendien wordt in groep 1 al 
begonnen met Engels, omdat kinderen een tweede taal het 

beste leren als ze daar op 
jonge leeftijd al mee starten. 
Bewegingsonderwijs heeft 
ook een belangrijke positie, 
net als de creatieve vakken. 
Omdat in Poortwijk veel 
tweeverdieners met kinde-
ren wonen, heeft De Klinker 
gekozen voor een continu-
rooster van halfnegen tot drie 
uur.

Twintig vragen goed
“Wat ik ook heel belangrijk vind”, aldus Vermaas, “is dat ons 
pedagogisch klimaat positief is ingesteld. We geven voor 

Acis had verwacht. “We hebben vanaf het begin duidelijk 
gemaakt wat we gingen doen. Dat is heel belangrijk, dat je 
van tevoren je visie en doelstellingen helder over het voet-
licht brengt.” 
Directeur Mariëtta Vermaas van De Klinker, die net als de 
school officieel op 2 april in het afgelopen schooljaar is 
begonnen, zegt enthousiast dat er de afgelopen maanden 
bijna dagelijks via de telefoon of de mail aanmeldingen bij 
haar binnenkwamen. De school ging van start met �6 leer-
lingen, verdeeld over een gecombineerde kleutergroep met 

24 en een combinatiegroep � tot en met 6 
met 12 leerlingen. Het nieuwe schooljaar 
is gestart met inmiddels 115 leerlingen. De 
groei leverde in de krappe tijdelijke behui-
zing al snel problemen op. Er waren aanvan-
kelijk slechts vier lokalen beschikbaar, maar 
bij de constructie van het tijdelijke pand 
was al rekening gehouden met uitbreiding. 
In de zomervakantie zijn er drie lokalen bij 
gebouwd. 

Kind als startpunt
Het succes van obs De Klinker heeft niet 

alleen te maken met de goed gekozen locatie in Poortwijk, 
maar ook met de onderwijskundige uitgangspunten. 
Beleidsmedewerker Pierre den Hartog van het Hoeksche 
Waardse bestuur benadrukt dat de scholen adaptief onder-
wijs bieden met het kind als startpunt. “Dat laatste lijkt een 
open deur, maar dat is het helaas niet. Vaak wordt hardnek-
kig vastgehouden aan oude ideeën, waarin bijvoorbeeld de 
methoden centraal staan en niet het kind. Soms zie je ook 
dat het personeel het startpunt van het handelen is. Bij ons 
dus niet. Wij willen ook dat er wat dit betreft één taal ont-
staat, op directieniveau, onder IB’ers en in de klas.” 
Directeur Vermaas legt uit dat De Klinker de leerling centraal 
stelt door de strakke indeling in lesstof en leerjaren los te 
laten. “Je ziet vooral in de onderbouw dat de niveauverschil-
len tussen de leerlingen heel groot kunnen zijn. Wij hebben 
daarom geen leerstofjaarklassen meer. Kinderen kunnen bij 
ons bijvoorbeeld op 1 november naar de volgende groep. 
Door het jaar zijn er vier van die momenten. We sturen aan 
op een basisschooltijd van zeven, acht of negen jaar.” 
Vermaas noemt ook andere ‘hoogtepunten’ van haar school. 
Een daarvan is dat taal centraal staat, ook in vakken als 

Luc van Heeren is algemeen directeur van de Stichting Acis, 
het in 2004 verzelfstandigde bestuur dat in de Hoeksche 
Waard onder de rook van het Rijnmondgebied 25 openbare 
basisscholen heeft. Voor die tijd viel het openbaar onderwijs 
onder de diverse gemeenten op het voormalige eiland. In die 
tijd liep het marktaandeel terug. 
Van Heeren: “Tot 2004 daalde het leerlingenaantal van het 
openbaar onderwijs, maar de laatste jaren zien we over het 
hele gebied weer groei, terwijl het totaalaantal leerlingen 
daalt. Ik wil mezelf niet op de borst slaan, maar ik denk 
dat gemeenten over het algemeen een wat te 
afwachtende houding hebben. Bovendien heb-
ben kleine gemeenten meestal niet de mogelijk-
heid voldoende medewerkers aan te stellen die 
zich actief met het openbaar onderwijs bezig 
kunnen houden. Als stichting voor de hele 
Hoeksche Waard kunnen we veel ondernemender 
opereren. We weten wat we wíllen en wat we 
kúnnen!” 

Eigen rekening
Obs De Klinker, midden in de nieuwbouwlocatie 
Poortwijk van Oud-Beijerland, is een voorbeeld 
van de ondernemingsgeest van Acis. De stichting kreeg van 
de gemeente toestemming om in de nieuwe wijk een open-
bare basisschool te beginnen, mits Acis zelf de investering 
voor zijn rekening zou nemen. Van Heeren vertelt hoe dat 
ging.
“Aan de rand van deze wijk stond al een goede en veilig 
bereikbare pc-school. Die kon als het ware slapend rijk wor-
den, de leerlingen kwamen toch wel. Voor het openbaar 
onderwijs moesten de bewoners verder weg. Dit betekende 
dat als wij in deze wijk leerlingen wilden trekken, we hier 
een school moesten bouwen. We hebben met de gemeente 
afgesproken dat we op eigen rekening een gebouw zouden 
neerzetten en dat we pas een huurvergoeding zouden krij-
gen als er voldoende leerlingen kwamen. De stichting heeft 
een half miljoen euro in de nieuwe school geïnvesteerd en 
drie man personeel aangetrokken, zonder dat we wisten of 
het zou gaan lukken.” 
Inmiddels is duidelijk geworden dat het ondernemersrisico 
dubbel en dwars wordt uitbetaald. De informatiebijeenkomst 
die de school voor de bewoners van Poortwijk had georgani-
seerd, trok met 200 mensen veel meer belangstellenden dan 

Openbaar onderwijs in Hoeksche Waard in de lift

De leerlingenaantallen in het primair onderwijs dalen, doordat de babyboomgeneratie 

van de jaren negentig doorschuift naar het voortgezet onderwijs. De grootste daling 

doet zich voor in het openbaar basisonderwijs in Zuid-Holland, maar niet in de Hoek-

sche Waard. Daar realiseren de openbare basisscholen juist groei. Hoe kan dat? 

 

Een 
voorbeeld 
van 
ondernemings-
geest

‘Een goed product verkoopt zichzelf’
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’We weten 
wat we 
wíllen en 
wat we 
kúnnen’
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Pierre den Hartog, Mariëtta Vermaas en Luc Heeren (vlnr) bij obs 
De Klinker in Oud-Beijerland: gestart in april, nu al 115 leerlingen.
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Deze vo-school is gebouwd op basis van een nieuwe visie op 
onderwijs. “Het leerproces van het individuele kind is ons uit-
gangspunt”, vertelt directeur Sjef Drummen. “Een kind blijft 
alleen leerenthousiast met belevingsonderwijs”. Het gebouw, 
ontworpen door Erik Schotte van LIAG Architecten, past daarbij: 
het is een avontuur op zichzelf.
Niekée, ontstaan uit een samenwerkingsverband van drie 
tanende vmbo-scholen in Roermond, is gericht op het vmbo, 
maar de brugklassen zijn heterogeen (vmbo t/m vwo). De leer-
lingen krijgen hier slechts �0 procent van de lestijd groepsin-
structie. Daarom zijn er ook weinig ‘ouderwetse’ leslokalen. Wel 
heeft Niekée collegezaaltjes. “Waarom zou je dit voorbehouden 
aan vwo’ers?”, vraagt Drummen, als hij de bioscoop-achtige 
zaal met rijen stoelen en wegklapbare tafeltjes toont.
Dagelijks werken de leerlingen in open leergebieden, die zijn 
ingericht voor de verschillende opleidingsrichtingen: horeca, 
handel en administratie, zorg en welzijn, bouwtimmeren, gra-
fische technieken en metalektro. Het zijn royale, open praktijk-
ruimtes met veel glas, voorzien van de nieuwste apparatuur. De 
school kent verder een ‘brugklashuiskamer’ die de leerlingen 
zelf inrichten.
Vrije keuzevakken zijn een belangrijk 
onderdeel van het Niekée-leerproces. 
“We noemen dat de ‘wings’”, zegt 
Drummen. “De kinderen gaan dan 
aan de slag met iets heel anders dan 
ze traditioneel in hun rooster zouden 
hebben. Misschien wil een havo-
leerling wel eens lassen, of wil een 
vmbo-leerling iets van Frans weten. 
Of ze willen een film maken. Hiermee doen we een beroep 
op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Ze doen iets 
onverwachts en ontdekken dan dat ze meer kunnen dan ze 
dachten. Dat geeft kinderen vleugels”. Vandaar de keuze van 
naam en motto van de school. Niekée is genoemd naar de 
godin van de overwinning, die vleugels heeft. Een replica van 
het beeld van Niké in het Louvre staat daarom in de hal van de 
school.

Geen methodes
Geen schoolboeken voor Niekée-leerlingen, wel een draadloos 
verbonden laptop. Drummen: “Onze docenten werken niet 
meer met één methode, maar met drie. Uit elke methode halen 
ze bouwstenen, die ze ontwikkelen tot nieuwe content voor de 
laptops”, vertelt Drummen. “Zelf heb ik jarenlang lesgegeven 
met methodes. Maar dat verveelt kinderen en zelf raakte ik er 
ook gefrustreerd van. Ik hoop dat het onderwijs over tien jaar 
overal anders is. Wij maken hier een begin. In een gebouw als 
dit wordt als vanzelf anders gewerkt, ook door de meest tradi-
tionele leraren. Die zijn verbaasd hoe gemotiveerd ook de 
moeilijkste leerlingen hier aan de gang gaan”.
Het opmerkelijke gebouw van Niekée trekt de aandacht. Niet 
alleen stijgt het aantal aanmeldingen spectaculair, maar ook 
komen er sinds de opening in maart 2007 bijna wekelijks col-
lega’s uit het hele land op bezoek. Die kijken vooral verbaasd 
naar de in het atrium hangende ‘dozen’. Ze blijken voor allerlei 
doeleinden gebruikt te worden. Van vergaderkamer (helemaal 
van glas) tot stilteruimte (de ‘golden box’). 

Lucy Beker

Een gebouw als een avontuur
Niekée in Roermond

Wie het nieuwe schoolge-

bouw van Niekée in Roer-

mond binnenstapt, hapt 

even naar adem. Is dit een 

school? De bezoeker staat 

in een veelkleurig atrium 

met daarin hangende ‘do-

zen’, van glas, hout, beton 

of kunststof. Kluisjes of 

kapstokken: niet te zien. 

Schoolboeken evenmin. 

Hier hebben de scholie-

ren laptops. Dit is Niekée, 

‘de school die je vleugels 

geeft’, zoals de slogan 

luidt. 
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De buitengevel van Niekée is rondom 
voorzien van staalplaten in 27 kleuren. 

Met een draadloze laptop kun je overal werken, 
zoals hier in het atrium.

De ‘golden box’, de hangende ruimte die verpakt 
is in goudfolie, hier van binnen. Een loungeruimte.

Het veelkleurig atrium met hangende ‘dozen’ en een 
replica van de Nikè in het Parijse Louvre.

Ook kleur in de collegezaal.

Achter de lichtkoepels is de kantine ingericht.
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‘Dit geeft 
kinderen 
vleugels’ 

20 over onderwijs Meer foto’s op de website www.vosabb.nl (dossier huisvesting).
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Vraagtekens
Naast de positieve ervaringen die het 
Jan van Brabant College heeft opge-
daan, zien Van Genugten en Pepping 
nog wel een aantal hobbels in de 
uitwerking zoals het kabinet die voor 
ogen heeft. 
“Bij ons waren de maatschappelijke 
stages eerst 40 uur verspreid over vijf 
dagen. Nu spreiden we het over twin-
tig weken, twee uur per week. Ik weet niet hoe het zal gaan 
als maatschappelijke stages drie maanden gaan duren, zoals 
het kabinet dat wil. Hoe gaan we dat organiseren? Daar zet-
ten wij inderdaad wel een paar vraagtekens bij.” 
Een ander knelpunt is de voldoende beschikbaarheid van 
stageplaatsen. Nu zijn er via de vrijwilligersorganisaties in 
de regio Helmond nog genoeg plaatsen, maar dat wordt 
volgens Van Genugten anders als alle scholen stageplaatsen 
nodig hebben. Ook is het volgens hem belangrijk om ervoor 
te zorgen dat de maatschappelijke stages de bedrijfsstages 
voor vmbo’ers niet gaan verdringen. 

Martin van den Bogaerdt

premier ruimschoots de tijd nam om leerlingen over hun 
ervaringen te laten vertellen en dat de leerlingen zelf ook 
erg enthousiast waren over het bezoek van de minister-presi-
dent en de interesse die hij voor hen toonde. 

Persoonlijke ontwikkeling
De ervaringen in Helmond met de maatschappelijke stages 
zijn zeer positief, zo blijkt uit het verhaal dat algemeen 
directeur Van Genugten en vestigingsdirecteur Corrie 
Pepping vertellen. “Leerlingen zijn erg druk met hun eigen 
omgeving, waarin school, gezin, clubs en bijbaantjes over 
het algemeen de kernbegrippen zijn. Het kan extra boeiend 

zijn om ze ook in aanraking te 
laten komen met een omge-
ving waar ze minder bekend 
mee zijn. Er gaat dan een hele 
nieuwe wereld voor ze open. 
Zo’n eye opener is goed voor 
hun persoonlijke ontwikke-
ling.”
Pepping zegt ook dat het 
bevorderend kan zijn voor de 
sfeer op school om leerlingen 

een maatschappelijke stage te laten volgen, omdat ze op 
die manier meer begrip kunnen krijgen voor anderen. Als 
voorbeeld noemt ze een stage bij een woonzorgcomplex, 
waardoor leerlingen meer begrip kregen voor mensen met 
een handicap.
Er zijn stageplaatsen in de zorgsector, maar leerlingen kun-
nen bijvoorbeeld ook een website bouwen voor de plaatse-
lijke hockeyclub, taalles geven aan allochtone moeders of op 
het voetbalveld de F’jes coachen. 
Uit de evaluatie na de eerste maatschappelijke stages in vwo 
4 in het schooljaar 200�-2004 bleek dat 90 procent van de 
leerlingen er enthousiast over was. In het schooljaar daarna 
werd proefgedraaid met maatschappelijke stages in havo �. 
De ervaring in dat jaar was dat deze leerlingen nog net iets 
te jong waren. “Het vierde leerjaar is volgens ons het beste 
moment, omdat ze op hun zestiende toch weer wat steviger 
in hun schoenen staan”, aldus Pepping. De school heeft daar-
om voor dit schooljaar gekozen voor havo 4 en vwo 4. 

Premier brengt bezoek aan Jan van Brabant College

2�

tussen maatschappelijke stages en vakinhoudelijke stages die 
met name leerlingen in het voorbereidend en middelbaar 
beroepsonderwijs moeten volgen. De stages mogen volgens 
het kabinet uiteraard ook niet ten koste gaan van de kwali-
teit van het onderwijs.
Juist daarom toonde Balkenende interesse in de ervaringen 
van het Jan van Brabant College en kwam hij op �0 mei naar 
de vestiging Molenstraat. De bij VOS/ABB aangesloten school 
voor vmbo-t, havo en vwo deed mee aan een pilot met maat-
schappelijke stages, samen met negen andere vo-scholen ver-
spreid over het land. 
Algemeen directeur Lambèrt van Genugten vertelt dat de 

Het kabinet wil dat alle leerlingen die dit schooljaar aan het 
voortgezet onderwijs beginnen, voor een bepaalde periode 
vrijwilligerswerk doen. Dat werd in juni bekend toen het 
vierde kabinet-Balkenende na zijn inwerkperiode van hon-
derd dagen de uitwerking van het regeerakkoord presen-
teerde.
Met deze verplichte maatschappelijke stages wil het kabinet 
de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving in zijn 
geheel en hun directe leefomgeving in het bijzonder vergro-
ten. Het kabinet denkt dat maatschappelijke stages ‘positief, 
effectief en maatschappelijk relevant’ zijn, maar er zijn nog 
wel wat knelpunten op te lossen, zoals de mogelijke botsing 

Positieve ervaringen met maatschappelijke stages

Jan Peter Balkenende kwam in de eerste honderd dagen van zijn vierde kabinet naar 

het Jan van Brabant College in Helmond.  De minister-president wilde meer weten over 

de maatschappelijke stage, waar leerlingen van deze school al ervaring mee hebben. 

Ze deden hem enthousiast verslag. 
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De andere deelnemers aan de pilot met maatschappelijke 
stages waren het Meridiaan College ’t Hooghe Landt in 
Amersfoort, het Dr. Nassau College in Assen, het voor-
malige Terra College in Den Haag, het Holland College in 
Naaldwijk, het Willem de Zwijger College in Papendrecht, 
het Koning Willem II College en het 2 College West in 
Tilburg, Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard en 
de vo-scholen in Weert.

’Er gaat 
een nieuwe 
wereld voor 
ze open’

‘Derde-
klassers zijn 
nog net te 
jong’

Máxima en prins Edward

De vmbo-t-vestiging Deltaweg van het Jan van Brabant 
College doet mee aan de International Award for Young 
People. Dit van oorsprong Britse initiatief uit 1956, toen 
het nog The Duke of Edinburgh’s Award heette, richt 
zich op maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en 
op het verleggen van grenzen. Ze zetten zich in voor de 
samenleving door bijvoorbeeld te helpen in een verpleeg-
tehuis of door een voorleesuur voor slechtziende ouderen 
te organiseren. 
Leerlingen kunnen ook een talent ontwikkelen waarvan zij 
niet wisten dat ze het hadden, zoals pianospelen of sleu-
telen aan hun brommer. Het grensverleggende karakter 
komt ook aan bod op sportgebied. Als afsluitend onder-
deel gaan leerlingen in groepjes van zes op expeditie om 
te leren samenwerken. 
In het schooljaar 2005-2006 hebben  prinses Máxima, de 
Britse prins Edward en de Brabantse commissaris van de 
koningin Hanja Maij-Weggen in het kader van het 50-jarig 
bestaan van de International Award for Young People 
gouden awards uitgereikt aan leerlingen van de vestiging 
Deltaweg. Een dag na deze uitreiking bracht prins Edward 
een bezoek aan de school in Helmond om persoonlijk ken-
nis te nemen van de award-activiteiten van de leerlingen.

over onderwijs

Premier Balkenende in gesprek met enkele leerlingen 
op het Jan van Brabant College.
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De vijf vragen

Jan van Doorn is directeur van openbare basisschool 

De Tweemaster in het Scheveningse Duindorp, de 

volkswijk tussen de visserhaven, de duinen en het 

strand. Zijn school staat bekend om de goede leer-

resultaten, maar heeft nog maar 70 leerlingen. ‘De 

slechtst bezochte school is wel de beste’, stond in de 

plaatselijke krant. Veel ouders vinden De Tweemaster 

‘te Duindorps’ en sturen hun kinderen naar basisscholen 

in wijken met een hogere sociale status. Elke dag gaan 

300 leerlingen buiten hun eigen buurt naar school. Van 

Doorn probeert met de naburige protestants-christelijke 

basisschool De Meerpaal het tij te keren. Er komen 

gezamenlijke nieuwbouw en sportvelden voor de hele 

buurt. 

Bent u tevreden met het Nederlandse 
onderwijs?
”Ik heb over de hele wereld gereisd, en als je dan ziet dat 
ze op Bali geen stoeltjes hebben en op Nieuw-Guinea in 
de buitenlucht zitten, dan ben ik zeer tevreden met het 
Nederlandse onderwijs! De mogelijkheden hier zijn heel 
uitgebreid. Natuurlijk, er zijn wel achterstanden, ook hier 
in Duindorp. Maar in achterstandswijken kunnen we er ook 
volop tegenaan gaan. Kosten noch moeite worden gespaard, 
alhoewel ik me natuurlijk wel geregeld zorgen maak over 
het voortbestaan van kleine schooltjes. De resultaten hier 
verschillen nauwelijks met die in andere wijken. Ik zou mijn 
kinderen in deze achterstandswijk op school doen!”

Wat wilt u kwijt aan de minister? 
”De randvoorwaarden moeten in orde zijn. Dat betekent dat 
elke school een conciërge moet hebben. Dat is echt nummer 
1 op mijn prioriteitenlijstje. Ook vind ik dat alle scholen hulp 
moeten kunnen inroepen van iemand die deskundig is op 
ict-gebied. Dat hoeft niet per se één persoon per school te 
zijn. Je zou ict-deskundigen ook met een aantal scholen kun-
nen delen. Computers zijn zo belangrijk voor het onderwijs 
tegenwoordig! Voldoende bijscholing vind ik ook belangrijk. 
Als het niveau van je personeel op peil is, dan gaat de werk-
druk vanzelf omlaag.” 

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?
“Jullie moeten veel meer een direct aanspreekpunt worden. 
Bezoek de scholen, bijvoorbeeld één keer per jaar, en luister 
naar wat er bij ze speelt. Waarom hebben wij nou bijvoor-
beeld zo weinig leerlingen en wat kunnen wij daar samen 
met jullie aan doen? Ik krijg wel allerlei boekjes en brochu-
res toegestuurd -dat is op zich nuttig- maar ik moet toege-
ven dat ik die niet allemaal lees. Daar heb ik gewoon geen 
tijd voor. Mijn advies luidt dus dat jullie meer een gezicht 
moeten krijgen. Met andere woorden: VOS/ABB komt naar 
je toe!”

Hoe ziet u de toekomst?
”Die ziet er mooi, heel mooi uit! We krijgen een prachtig 
supergebouw. Heel Duindorp zal weer gaan denken: ‘Dit is 
ónze school’. Dan zullen de scholen in deze buurt weer vol-
lopen. Laat ik niet vergeten dat ook ons personeel super is! 
Ze worden goed opgeleid met allerlei bijscholingscursussen. 
En met de verlengde schooldag en de sportontwikkeling in 
de wijk wordt het hier voor ouders en leerlingen weer hart-
stikke mooi!”

Waarom wilt u op deze plek 
gefotografeerd worden?
”Ik heb op heel veel scholen gewerkt, maar me daar nooit 
echt thuis gevoeld. Nu wel! Deze school en deze mensen 
zitten echt in mijn hart. Het is hier goed! Ik zou er niet aan 
moeten denken om op een andere school buiten Duindorp 
te moeten werken. Ik sta hier voor ons gebouw dat nog een 
jaar meegaat. Als de nieuwbouw af is, waar we samen met 
de pc-school intrekken, dan komen hier de sportvelden voor 
de hele buurt. Hartstikke mooi toch?”

Martin van den Bogaerdt
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Domweg gelukkig in Duindorp
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vinden. Je kunt de achterban beter organiseren”. 
Maar Walvisch heeft ook haar bedenkingen. “Een goede 
cao staat of valt met de financiële armslag die je hebt”, 
zegt ze. “Je onderhandelingskracht hangt mede af van de 
ruimte die je kunt vinden. De geldkraan zit bij het rijk. Het 
risico is dat het op decentraal niveau te veel over punten 
en komma’s zal gaan. Het voordeel van centraal onderhan-
delen is dat de ambtenaren van OCW altijd nog wel ergens 
wat geld kunnen vinden. Na decentralisatie kun je alleen 
verbeteringen betalen door verslechteringen op een ander 
punt.”   

Niet op korte termijn
Haar collega in de commissie Michel Everink is het op dat 
punt met Walvisch eens. Hij is algemeen directeur van de 
Stichting Oponoa in Borculo, die het bestuur vormt van 
zeventien scholen in de Achterhoek.
Everink: “Als het budgetneutraal moet, moet 
je steeds beknibbelen op wat anders. Dan 
heeft het weinig zin. Je moet eerst helder 
hebben wat er op macroniveau beschikbaar 
is. Welke ruimte is er? Een werkgroep is nu 
bezig die in kaart te brengen. Je moet dat 
heel zorgvuldig doen. Ik denk dan ook niet 
dat die decentralisatie op heel korte termijn 
wordt doorgevoerd. Het zal eerder augustus 
2009 worden dan 2008. Hoewel in de politiek 
niets onmogelijk is. Maar als er nauwelijks valt 
te onderhandelen, wordt het wel lastiger. Dat zou voor mij 
een belemmering kunnen zijn. Je zou ook kunnen gaan 
denken aan een combinatie van primaire en secundaire 
voorwaarden. Maar men is in gesprek, en dat is al heel 
wat, want het is een complex probleem.”
 
Overigens vindt Everink decentralisatie een prima idee. 
“Het is een goede ontwikkeling. Daar waar mogelijk kun-
nen we doordecentraliseren naar het niveau van de instel-
ling. Dan kun je maatwerk leveren en je als school profile-
ren. Nu behandel je iedereen hetzelfde, volgens dezelfde 
schaal. Mensen die iets extra’s doen, kun je nu niet extra 
belonen, want het ministerie stelt alles vast. En dat gaat 
dan niet in termen van de een doet het beter dan de 
ander, maar in termen van andere taken en werkzaamhe-
den. Ik heb het bijvoorbeeld over IB’ers, over leerkrachten 
die ook coachen en over de grote steden. Je kunt dan als 
organisatie veel bedrijfsmatiger gaan kijken en een ander 
functiebouwwerk opzetten. Daarmee kun je mensen meer 
dan nu belonen voor wat ze doen.”

‘Visie ontwikkelen’
Walvisch: “We moeten een visie ontwikkelen op wat wij 
belangrijke thema’s vinden. Waar moet een goede cao 
aan voldoen, zodat de leraar zich goed en prettig voelt en 

waarbinnen de scholen zich kunnen ontwikkelen als moder-
ne arbeidsorganisaties. Daar hebben we weinig traditie in.”
Walvisch zou het liefst de voordelen van het centraal onder-
handelen ook op decentraal niveau realiseren. “Daarvoor 
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In de 
eerste plaats een sterke sectorraad met een sterke voorzitter 
en een kwalitatief sterke onderhandelingsdelegatie.”
Wat dat betreft vindt ze de WvPO een goede basis voor een 
PO-raad. “Er wordt zo overduidelijk goed samengewerkt. 
Ik weet nooit precies wie van welke club is, in het gesprek 
is dat niet te merken. Maar als de PO-raad er is, moeten die 
besturenorganisaties er wel als bestuurslaag tussenuit. Zodat 
schoolbesturen zich rechtstreeks tot de PO-raad kunnen wen-
den. Met korte lijnen kun je eerder problemen signaleren en 
kijken of je er iets aan kunt doen.” 
Voorwaarde bij decentralisatie is dat niet eenzijdig het con-

tract wordt gewijzigd. Walvisch: “Voorbeeld: de 
Tweede Kamer die opeens de lestijd wil verlengen. 
Dat grijpt in in je financiële huishouding. Ander 
voorbeeld: toezicht op de scholen veranderen. 
Nu komt de inspectie een keer in de vier jaar kij-
ken en tussendoor worden gegevens verzameld. 
Staatssecretaris Dijksma wil dat veranderen en het 
alleen laten gelden voor risicoscholen. Dat betekent 
dat als scholen die het op papier goed doen een 
kwalitatief onderzoek willen, ze dat zelf moeten 
inhuren. We moeten eerst de verzekering krijgen 
dat er geen tussentijdse wijzigingen komen die de 

scholen geld kosten.”

Modelregelingen
Voor Jan de Vos, in zijn dagelijks werk algemeen directeur 
van de bestuurscommissie Proloog in Leeuwarden, waar 16 
scholen onder vallen, zijn de voordelen van decentralisatie 
groter dan de nadelen. Maar dat is inderdaad wel afhanke-
lijk van enkele voorwaarden.
“Er moeten landelijk modelregelingen komen waar school-
besturen naar kunnen kijken en er moeten goede financiële 
afspraken komen met de minister. Het voordeel is dat je als 
schoolbestuur een afweging kunt maken over een totaalpak-
ket en het personeelsbeleid meer integraal kunt bekijken. 
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden hebben vaak 
raakvlakken. Als je bijvoorbeeld de verlofregelingen zou 
moderniseren, zou je het geld dat vrijkomt in salarissen kun-
nen stoppen. Dat kan voordelig zijn. Of je zou wachtgeld en 
voorrangsbenoemingsregels op elkaar kunnen afstemmen en 
in de cao aan elkaar koppelen. Je kunt de hele sociale zeker-
heid in de beschouwingen betrekken.” 
De Vos vindt overigens niet dat alles moet worden doorge-
decentraliseerd naar individuele besturen. “Veel scholen en 
schoolbesturen zijn te klein. Ze kunnen niet alles overzien 
en alle risico’s dragen. Er moet altijd landelijk eenduidigheid 
zijn. Je moet ergens op terug kunnen vallen.”

Luutje Niemantsverdriet

Het primair onderwijs is de laatste onderwijssector 
waarvoor zaken als salarissen, sociale voorzienin-
gen en arbeidsduur (normjaartaak) nog op cen-
traal niveau worden vastgesteld. De sociale part-
ners, waaronder de WvPO (Werkgeversvereniging 
Primair Onderwijs), waarin ook VOS/ABB is ver-
tegenwoordigd, overleggen momenteel met het 
ministerie van OCW over de voorwaarden waar-
onder deze primaire arbeidsvoorwaarden kunnen 
worden gedecentraliseerd. Het streven is om die 
decentralisatie op 1 augustus 2008 te laten ingaan. 
Als dat lukt, zijn de sociale partners daarna zelf 
verantwoordelijk voor de vaststelling van de 
arbeidsvoorwaarden in een cao voor de sector PO. 

Klankbord
De WvPO behartigt sinds oktober 2005 de collec-
tieve belangen van de werkgevers in de sector. De 
organisatie is opgericht door vier besturenorgani-
saties: VOS/ABB, de Bond KBO, de PC Besturenraad 
en de VSB, als een soort voorloper van de PO-raad 
(nu in oprichting). De arbeidsvoorwaardencommis-

sie van de WvPO bestaat uit ongeveer twintig vertegenwoor-
digers van de besturenorganisaties; zij fungeert als klankbord 
voor de onderhandelingsdelegatie. VOS/ABB heeft zes verte-
genwoordigers in de commissie.
Een van hen is Simone Walvisch, in het dagelijks leven lid van 
het college van bestuur van de Bestuurscommissie Openbaar 
Onderwijs Almere. Zij ziet zeker de voordelen van decen-
tralisatie. “De verbindingslijnen tussen schoolbesturen en 
sectorraad worden korter. Bij cao-onderhandelingen kunnen 
de werkgevers hun inzet beter toesnijden op wat zij nodig 

Scholen willen zich profileren als werkgevers
WvPO: op weg naar decentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden

Nu de lumpsumbekostiging in het 

po is ingevoerd, worden schoolbe-

sturen meer en meer zelfstandige 

werkgevers. In die trend past het 

streven van de WvPO om na de 

secundaire nu ook de primaire 

arbeidsvoorwaarden te decentrali-

seren. Het gaat dan onder meer om 

de salarissen. Dat heeft als voor-

deel dat scholen zich meer kunnen 

profileren als werkgever. Maar er 

zitten nog wel haken en ogen aan.
‘Je kunt 
mensen 
meer 
dan nu 
belonen’
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Simone Walvisch: ‘Scholen moeten moderne
arbeidsorganisaties worden’.
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Advies nodig?
Wilt u ook investeren in de contacten tussen bestuur, 
directie en MR en zoekt u deskundige begeleiding? Neem 
dan contact op met: 
Ronald Dolfing via rdolfing@vosabbconsulting.nl of
06-229�9687, of met 
Jan Littink via jlittink@vosabbconsulting.nl of 06-12928581. 

over onderwijsover onderwijs

Ontslag tijdens ziekte 
soms mogelijk 

Gelijk en ongelijk

Uitgangspunt
Tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid 
blijft de aard en de omvang van de 
betrekking ongewijzigd.

Het geschil
Rechtbank Zutphen heeft onlangs uit-
spraak gedaan in een ontslagzaak tijdens 
ziekte. Een leraar, voorheen werkzaam 
als OALT-leraar, is aan de slag gegaan als 
leraar basisonderwijs. Dit dienstverband 
is beëindigd vanwege het feit dat de 
leraar in ernstige mate onbekwaam of 
ongeschikt bleek te zijn voor de functie 
anders dan op grond van ziekten en 
gebreken. De leraar heeft betoogd dat 
de school in strijd heeft gehandeld met 
het opzegverbod uit artikel 7:670 van 
het Burgerlijk Wetboek (BW) omdat het 
ontslagbesluit tijdens zijn ziekteperiode 
kenbaar is gemaakt. 
Interessant is om te zien hoe de rechter 
in dit geval oordeelt over het opzegver-
bod tijdens ziekte. 

Volgens de rechtbank gaat het om een situatie waarin de 
leraar wordt ontslagen omdat tijdens een begeleidingstraject 
is geconstateerd dat hij ongeschikt voor de functie is. Hierbij 
wordt vastgesteld dat niets gebleken is van een verband tus-
sen de functioneringsproblemen en de bestaande ziekte of 
gebrek. Naar de mening van de rechtbank biedt artikel 3 van 
het BZA in een dergelijk geval de mogelijkheid om tijdens 
een ziekteperiode de dienstbetrekking op andere gronden 
dan ziekte of arbeidsgeschiktheid te beëindigen.  

De uitspraak 
De rechtbank beoordeelt eerst of de school op juiste gron-
den tot ontslag is overgegaan. Daar de school, ondanks het 
op adequate wijze inspelen op de negatieve bevindingen 
omtrent het functioneren van de leraar, tijdens het bege-
leidingstraject heeft moeten constateren dat onvoldoende 
sprake is van een verbetering, is de rechter van oordeel dat 
er voldoende rechtvaardiging is om ongeschiktheid voor de 
functie aan te nemen. 
De rechtbank concludeert vervolgens dat het aangevoerde 
opzegverbod niet aan de orde is, nu de leraar werkzaam was 

voor een publiekrechtelijk lichaam en de bepalingen uit het 
BW met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, gelet op 
artikel 7:615 BW, in dit geval niet van toepassing zijn. 

Artikel � van het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid 
voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs 
(BZA) biedt de mogelijkheid om tijdens ziekteverlof de 
dienstbetrekking op andere gronden dan ziekte of arbeids-
ongeschiktheid te beëindigen, zodat volgens de rechtbank 
geen sprake is van een opzegverbod (1).

In School en Wet (april 2006) is dit onderwerp eerder uiteen-
gezet voor het bijzonder onderwijs. Ook hier is de conclusie 
dat het ontslagverbod tijdens ziekte niet absoluut is, onder 
meer omdat de wet enkele expliciete uitzonderingen kent.  

Fiona Rab, juridisch medewerkster VOS/ABB
Hanny van der Heide, advocaat VOS/ABB

(1) Tegen de uitspraak is hoger beroep ingesteld
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MR-leden als ambassadeurs 
van de school 

Dat heeft de openbare montessorischool Tuinstad Schiebroek 
Terbregge in Rotterdam onlangs gedaan. De school, met 
6�0 leerlingen verdeeld over drie locaties, heeft een MR 
die bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden. Directeur 
Agnes Visschers-Baljeu kijkt met plezier terug op de twee bij-
eenkomsten met de MR, waarbij een consultant van VOS/ABB 
aanwezig was.
“Wij hebben met onze MR een toekomstvisie van de school 
gemaakt. In een eerder stadium had ons team al een onder-
wijskundige toekomstvisie ontwikkeld en nu bleek dat de 
ouders in de MR dezelfde denkbeelden hadden. Het sloot 
allemaal prachtig op elkaar aan, dus daar kunnen we wel 
wat mee. Bovendien bleek dat we allemaal op dezelfde lijn 
zitten”, vertelt ze. 
Visschers koos voor deze werkwijze met begeleiding van een 
consultant omdat zij de medezeggenschapsraad serieus wil 
nemen. “Wij vinden de MR een 
belangrijk orgaan en daarom 
hebben we geïnvesteerd in ver-
dere verbetering van de samen-
werking. Die vraag kwam trou-
wens ook uit de MR, die onlangs 
vernieuwd is”, aldus Visschers. 
“Onze MR heeft nu drie werk-
groepen ingericht, die meeden-
ken over buitenschoolse opvang, 
marketing en ouderenquêtes. De 
contacten zijn zo goed dat het 
óns niet meer overkomt dat we in de hectiek vergeten om de 
MR bij te praten”.
Dat laatste is volgens Ronald Dolfing inderdaad soms het 

geval op scholen. “Dan bedenkt het bestuur op het laatste 
moment dat de MR ook nog om advies of zelfs instemming 
gevraagd moet worden. En die krijgt dan nog maar weinig 
tijd om zo’n advies uit te brengen. Dat is niet bevorderlijk 
voor de onderlinge contacten. En het is ook jammer, want 
in de oudergeleding van een MR zitten juist die ouders, die 
graag betrokken willen worden bij het beleid van de school. 
Het is een heel goed idee om de MR te actief in te zetten 
bij bepaalde thema’s, bijvoorbeeld bij het opzetten van een 
imagocampagne”. 

Lucy Beker

“Elke school heeft een medezeggenschapsraad, maar die is niet altijd even actief. Toch 

liggen daar veel kansen. Het is heel nuttig om de relatie tussen directie en MR uit te 

bouwen, want dan worden MR-leden veel meer ambassadeurs van de school”. Dat 

zegt Ronald Dolfing, adviseur bij VOS/ABB Consulting. Hij begeleidt scholen die de sa-

menwerking met de MR willen intensiveren.
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‘Juist in
de MR 
zitten heel 
betrokken 
ouders’
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Agnes Visschers met de MR-leden van obs Tuinstad. 

Ronald Dolfing.
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Ledenservice

Lidmaatschap
Schoolbesturen van één of meer scholen 
voor openbaar en/of algemeen toeganke-
lijk onderwijs kunnen lid worden van 
VOS/ABB. De contributie bedraagt voor 
2007 voor het primair onderwijs 4,11 euro 
per leerling en voor het voortgezet onder-
wijs 2,95 euro per leerling. Bijzondere 
scholen betalen 2 euro per leerling.
Bij het kennismakingslidmaatschap kan, 
tegen een gereduceerd tarief van 2 euro 
per leerling, een jaar lang gebruik wor-
den gemaakt van de dienstverlening 
en belangenbehartiging van VOS/ABB. 
Dubbellidmaatschap is ook mogelijk. Een 
bestuur dat lid is van een andere bestu-
renorganisatie kan volwaardig lid worden 
van VOS/ABB tegen het speciale tarief van 
2 euro per leerling. 
Nadere informatie bij de ledenadmini-
stratie, Jeanette Craane, 0�48-404816, 
jcraane@vosabb.nl.

Helpdesk 
De helpdesk is bereikbaar voor alle vragen 
van leden op elk gebied: arbeidsvoor-
waarden, financiën, onderwijshuisves-
ting, juridische zaken e.d. Een team van 
deskundige medewerkers is van 8.�0 tot 
12.�0 uur telefonisch bereikbaar, via de 
mail de hele dag. Op e-mailvragen wordt 
binnen 24 uur gereageerd. Telefoon 0�48-
405250, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwsbrief
Leden ontvangen elke week per e-mail 
een gratis nieuwsbrief met praktische 
informatie voor bestuur en management. 
Het primair en voortgezet onderwijs krij-
gen elk een eigen editie. Schoolbestuur 
en –management kunnen een onbeperkt 
aantal e-mailadressen voor deze service 
doorgeven. Leden die nog geen e-mail-
nieuwsbrief ontvangen, kunnen zich op 
elk moment daarvoor aanmelden via de 
website www.vosabb.nl. Leden kunnen 
daar ook een gratis abonnement nemen 
op Nieuwsplein, een wekelijkse e-mail-
nieuwsbrief met relevant onderwijsnieuws 
uit internetbronnen en kranten.
Leden en niet-leden kunnen personeels-
advertenties plaatsen in de e-mailnieuws-
brief met gratis doorplaatsing op de 
website. Meer informatie en tarieven 
op www.vosabb.nl, rubriek ledenservice. 
Bellen of mailen kan ook: Irene Smit, 
0�48-40520�, ismit@vosabb.nl
Adverteren kan ook in Over Onderwijs; 
raadpleeg hiervoor het colofon.

Bijeenkomsten 
Tweemaal per jaar houdt VOS/ABB in het 
hele land bijeenkomsten voor leden waar-
in één thema wordt uitgediept en actua-

Katern 12: Normjaartaak en taakbeleid 

In het primair onderwijs 
Geke Lexmond en Bé Keizer
VOS/ABB, 2007
Onlangs verzonden aan leden van 
VOS/ABB. Voor leden ook gratis te 
downloaden via 
www.vosabb.nl/publicaties/katernen
Gedrukt exemplaar: 5,50 euro (leden), 
7,50 euro (niet-leden)
Bestellen via www.vosabb.nl.

Handreiking om de invulling van de normjaartaak van het 
onderwijspersoneel, en daarmee het taakbeleid van de organi-
satie, vorm te geven. Eerst wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan de normjaartaak en de diverse verlofregelingen die van 
invloed zijn hierop. Daarna wordt ingegaan op het taakbeleid. 
Beide zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Taakbeleid is als verplichting opgenomen in de CAO en zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is dat nog niet overal het 
geval. Deze brochure geeft helderheid.
Ook nr. 1� in de katernenreeks, ‘Btw-richtlijnen in het onder-
wijs (PO/VO)’ is reeds te downloaden voor VOS/ABB-leden.

Tenzij anders vermeld zijn de besproken boeken te koop in elke goede boekhandel.

Gezien in de boekhandel

De Zorgwijzer
 

Praktische gids voor leerlin-
genzorg in het primair onder-
wijs 
Hans Lonnee en Ans van 
Trierum
De Toorts, 2007
ISBN 978-90-6020-820-5
54� pagina’s
42,00 euro

De Zorgwijzer is geschreven naar analogie van de 
Probleemwijzer (voor het voortgezet onderwijs) en dient 
als hulpmiddel voor werkenden in het primair onderwijs. 
In dit boek worden praktische tips aangereikt voor het 
handelen op school of in de klas, waardoor zorg- en 
hulpvragen van leerlingen beter kunnen worden her-
kend en op waarde geschat. Gegevens van hulpverle-
nende instanties zijn aan het eind van elk onderwerp 
gerangschikt. Het totale spectrum van zorg binnen het 
primair onderwijs wordt via het trefwoordenregister 
makkelijk toegankelijk gemaakt.
Een praktisch boek dat vooruitloopt op de invoering en 
uitwerking van de ‘onderwijszorgplicht’ en het passend 
onderwijs.

De ideeën van Hans Wissema

Over business units en 
strategisch management
Harry Starren, Ronald 
Buitenhuis en Marike van 
Zanten
Main Press, 2006
ISBN 9789077�87221
Audio-cd (inclusief MS Word 
bestand met integrale tekst)
2�,95 euro

Hoogleraar ondernemerschap Hans Wissema is volgens 
eigen zeggen een ‘praktisch organisator met concep-
tuele achtergronden’ en een ‘vasthoudend diplomaat’ 
in besturingsvraagstukken. Zijn specialisme is het ver-
groten van slagvaardigheid van ondernemingen door 
middel van aanpassingen in strategie, structuur en 
cultuur. Hij is een teamwerker bij het implementeren 
van goedgestructureerde, strategiegebaseerde veran-
dering en hij is internationaal georiënteerd. Binnen 
zijn uitgebreide oeuvre schreef hij onder andere met 
ex-minister Hans Wijers: ‘Angst voor veranderen? 
Een mythe!’. Ook dit is een cd waarmee reistijd goed 
benut kan worden.

De ideeën van René ten Bos

Over management, strategie en 
filosofie
Harry Starren, Ronald Buitenhuis en 
Marike van Zanten 
Main Press, 2006
ISBN 978-90-77�87-21-4
Audio-cd (inclusief MS Word bestand 
met integrale tekst)
2�,95 euro

File-voer! In de reeks ‘Hollandse Meesters in Management’ 
wordt stilgestaan bij de ideeën van invloedrijke, Nederlandse 
managementdenkers die een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan de verschillende disciplines binnen het brede 
managementvakgebied.
Ditmaal is René ten Bos aan de beurt. Hij is de eeuwige 
dwarsligger onder de Nederlandse managementdenkers. 
Ten Bos ziet hypes als een middel waarmee managers hun 
identiteit kunnen ontdekken. En als er wordt geapplaudis-
seerd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
fulmineert hij juist tegen het uitschakelen van de eigen ver-
antwoordelijkheid en de schijnzekerheid van gedragscodes. 
De ideeën van Ten Bos zijn in de auto te beluisteren, maar de 
tekst is ook op papier af te drukken.
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VOS/ABB is de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke 
scholen, één van de grootste werkgeversorganisaties in het onder-
wijs. Bijna 400 besturen met circa 2800 scholen en ruim 850.000 
leerlingen zijn aangesloten. Het gezamenlijk streven is goed onder-
wijs voor alle kinderen. VOS/ABB behartigt de belangen van de 
leden en ondersteunt bestuur en management van de scholen, zowel 
collectief als individueel.

liteiten besproken door de deskundigen 
van VOS/ABB. Ook zijn er contactgroepen 
P&O. Er zijn aparte bijeenkomsten en con-
tactgroepen voor primair en voortgezet 
onderwijs. 
Informatie bij Anja van Rossum, 0�48-
405282, avanrossum@vosabb.nl

Publicaties
VOS/ABB geeft met enige regelmaat spe-
cials, brochures en katernen uit voor de 
leden. Elk lid ontvangt één exemplaar 
voor het bestuur en één voor elk van 
de aangesloten scholen. Bovenschoolse 
managers kunnen ook een gratis exem-
plaar ontvangen. Informatie bij Irene 
Smit, 0�48-40520�, ismit@vosabb.nl 
Publicaties bijbestellen kan via de bestel-
lijn: bestellijn@vosabb.nl. Op de web-
site www.vosabb.nl staat in de rubriek 
publicaties een compleet overzicht van 
alle publicaties. Veel publicaties zijn te 
downloaden. Informatie via 0�48-40520�, 
bestellijn@vosabb.nl

Website
VOS/ABB heeft een uitgebreide website 
die dagelijks wordt geactualiseerd. Voor 
leden staan hier praktische rubrieken als 
veelgestelde vragen en de Toolbox met 
rekenmodellen en instrumenten voor 
bestuur en management van scholen. Ook 
zijn de nieuwsbrieven, brochures, kater-
nen, cao’s en andere publicaties van 
VOS/ABB vanaf de website (rubriek publi-
caties) te downloaden.

Consulting
Leden en niet-leden kunnen bij VOS/ABB 
Consulting advies op maat aanvragen op 
elk gebied: bedrijfsvoering, organisatie, 
personeelsbeleid, coaching, onderwijs & 
zorg, huisvesting en juridische ondersteu-
ning. Leden betalen hiervoor een gere-
duceerd tarief. Informatie bij Riejanne 
Boeschoten, 0�48-405242, 
rboeschoten@vosabb.nl. 
Of kijk op www.vosabbconsulting.nl.

Niet-leden
Voor scholen, besturen en belangstel-
lenden die geen lid zijn van VOS/ABB, 
bestaat het volgende aanbod: de digitale 
nieuwsbrief, een abonnement op Over 
Onderwijs, de aanschaf van publicaties 
en het raadplegen van het open deel van 
www.vosabb.nl. 
Informatie en aanmelden via 
ismit@vosabb.nl met vermelding van het 
product van uw keuze en uw gegevens. 
Niet-leden kunnen ook gebruik maken de 
dienstverlening van VOS/ABB Consulting. 

Kijk op www.vosabbconsulting.nl.



C O N S U L T I N G


