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Schoolgebouw krijgt metamorfose
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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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www.oNderwijsvacaturebaNk.Nl

Zoekt u nieuw personeel voor uw school?

Bezoek de Onderwijsvacaturebank.

•  Directe toegang tot ruim 2500 actuele CV’s

• Vacatures snel en makkelijk te plaatsen

•  24-uurs e-mailservice: uw vacature wordt 

 direct gemaild naar potentiële kandidaten
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Actie voor frisse lucht
‘Ze zullen mij wel een lastige kerel vinden, maar ik blijf er op hameren:  de 
ventilatie in scholen is een ernstig probleem”. Dat zegt Peter van Loon, alge-
meen directeur in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Samen met VOS/ABB 
begon hij een actie tegen muffe lokalen, die overal in het land steun vindt.
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Een kijkje in Canada
Steeds vaker valt de naam van Michael Fullan, de Canadese onderwijsgoeroe. 
Een Nederlandse delegatie ging in Ontario kijken hoe bijzonder zijn ideeën 
nu écht zijn. De conclusie: een krachtige focus op taal en rekenen, vanuit alle 
geledingen, werkt.
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Schoolgebouw krijgt metamorfose
Het Vader Rijn College in Utrecht werd in 1995 nieuw opgeleverd, met vaklo-
kalen zoals dat toen gebruikelijk was. Maar het onderwijs ontwikkelde zich 
razendsnel en de nieuwbouw was al even snel achterhaald. Na ettelijke ver-
bouwingen is de school nu weer bij de tijd.

25

Sturen op kwaliteit
Er is veel kwaliteit op de Nederlandse scholen, maar hoe krijg je er als bestuur 
echt grip op? Met welke systemen krijg je zicht op de prestaties en hoe kun je 
sturen op kwaliteit? En: wat heb je aan de mening van de leerlingen zelf? In 
de special op de pagina’s �5 tot en met �� leest u het.
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doende openbaar onderwijs, onder 
meer op vwo-niveau waartoe gymna-
sium behoort, maar dat nergens staat 
dat een leerling recht heeft op een 
plaats op een categoraal gymnasium.

Zorgvuldige procedures
Rector Joop Olgers van het Stedelijk 
Gymnasium zei na de uitspraak blij 
te zijn dat de procedures die het 
bestuur en de school hanteren, door 
de rechter als zorgvuldig zijn beoordeeld. Hij wees er echter 
ook op dat de uitspraak niet het probleem van het tekort 
aan categorale gymnasiumplaatsen in Haarlem oplost. 
De Onderwijs Stichting Openbare Gymnasia, waartoe het 
Stedelijk Gymnasium in Haarlem behoort, werd in het kort 
geding bijgestaan door advocaat Jack Heussen van VOS/ABB. 
“De rechter heeft gedaan wat hij moest doen. Ik ben blij 
met zijn uitvoerig gemotiveerde besluit en vind het ook heel 
goed dat hij niet op de stoel van het bestuur is gaan zitten. 
De uitspraak bevestigt de beleidsvrijheid die besturen heb-
ben”, aldus Heussen.
De volledige uitspraak staat op www.vosabb.nl (openbaar 
onderwijs). In het volgende nummer van Over Onderwijs een 
uitvoerig interview met Joop Olgers over de ontstane situatie 
in Haarlem.

In het kort

over onderwijs

Openbare school mag loten

�

Een aantal ouders uit Haarlem en omgeving was naar de 
rechter gestapt, omdat hun kinderen waren uitgeloot 
voor een plaats op het categorale Stedelijk Gymnasium in 
Haarlem. De school is zeer in trek. Het aantal aanmeldingen 
is sterk gestegen, terwijl de capaciteit van het gymnasium 
gelijk is gebleven. De beperkte huisvesting was een van de 
argumenten van het bestuur om loting toe te passen. De 
rechter oordeelde dat dit een steekhoudend argument is.
De ouders voerden bij de rechter ook aan dat het Stedelijk 
Gymnasium als openbare school vanwege de algemene 
toegankelijkheid geen loting mocht toepassen. De rechter 
ging daar niet in mee, en baseerde zich daarbij op artikel �� 
van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs in combi-
natie met de artikelen 5 en 7 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs (WVO). Op basis van deze artikelen concludeerde 
de rechter dat er weliswaar moet worden gezorgd voor vol-

De betrokkenheid 
van de ouders is heel 
groot, maar die snap-
pen het besluit heel 
goed.” Het personeel 
van De Winze gaat 
werken op andere 
scholen van het 
openbare bestuur 
in Tytsjerksteradiel. 
Van de acht leer-
lingen gaan er 
zes naar obs De 
Opstap in Oentsjerk 
en twee naar de 
openbare Professor 
Wassenberghskoalle 
van de stichting PROLOOG in Leeuwarden.

Na vier eeuwen valt het doek
Met de sluiting van openbare basisschool De Winze heeft het Friese dorpje Wyns na 427 jaar geen eigen 

school meer. Op 7 juni namen dorpsbewoners en veel oud-leerlingen afscheid. Op 27 juni, als in de regio 

Noord de zomervakantie begint, gaat de school definitief dicht.

Wyns ligt aan de Dokummer Ee ten noorden van 
Leeuwarden. De school in het dorpje zit als nevenvestiging 
van obs Thrimwalda in Gytsjerk al drie jaar onder de ophef-
fingsnorm, vertelt algemeen directeur Arent Bekhof van 
de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tytsjerksteradiel. 
“Dan weet je dat je aan de beurt bent, dat het ministerie de 
bekostiging stopzet. Dit schooljaar zaten we op de teldatum 
van 1 oktober op twaalf leerlingen. Daarvan gaan er nu vier 
naar het voortgezet onderwijs, dus zouden we er nog acht 
overhouden. Volgens de prognoses zou er per jaar misschien 
één leerling bij komen. Rond Wyns is vrijwel geen nieuw-
bouw mogelijk in verband met de nabijheid van de vlieg-
basis Leeuwarden. Met acht leerlingen moet je je echt gaan 
afvragen of het ook pedagogisch nog wel verantwoord is. 
We hebben de gemeenteraad daarom negatief geadviseerd 
over het openhouden van De Winze, en de raad heeft dat 
advies overgenomen. Wat natuurlijk wel sneu is voor zo’n 
dorp, waar een school veel meer is dan een school alleen. 

De algemene toegankelijkheid van het openbaar 

onderwijs staat loting niet in de weg. Dat blijkt uit 

de uitspraak van de Haarlemse voorzieningenrech-

ter in een kort geding over loting door het Stedelijk 

Gymnasium in Haarlem. Het bestuur van de school 

werd juridisch bijgestaan door advocaat Jack Heus-

sen van VOS/ABB.

Geen leerlingen meer in Wyns.



De christelijke vakorganisatie hield haar algemene verga-
dering op woensdag �8 mei in Amersfoort. Van Bijsterveldt 
ging er in op de groeiende personeelstekorten in het onder-
wijs. Daarbij noemde ze de tekorten aan kwalitatief goede 
en gemotiveerde leraren, maar ze benadrukte ook het 
belang van goede managers. “We horen vaak de roep om 

Goede managers zijn voor het onderwijs minstens zo belangrijk goede leerkrachten. Dat heeft staatssecre-

taris Marja van Bijsterveldt van OCW benadrukt tijdens de algemene vergadering van CNV Onderwijs.

minder managers, maar ik denk juist dat wij de dure plicht 
hebben om te investeren in goed management”, aldus de 
staatssecretaris die het voortgezet onderwijs in haar porte-
feuille heeft. Haar opmerking staat lijnrecht tegenover wat 
onderwijsminister Ronald Plasterk sinds zijn aantreden in 
�007 voortdurend beweert. Hij zei diverse keren in de media 
en op vakbondsbijeenkomsten voor docenten dat de scholen 
beter af zouden zijn als het management fors werd uitge-
dund. 
Van Bijsterveldt wees op de algemene vergadering van CNV 
Onderwijs ook op een speciale financiële regeling voor lera-
ren die zich verder willen professionaliseren. Leraren die zich 
verder willen professionaliseren, kunnen tussen 1 en 15 juli 
bij de Informatie Beheer Groep een aanvraag indienen voor 
een Lerarenbeurs. Zie voor meer informatie www.vosabb.nl 
(dossier>Kwaliteit).

Commentaar
Vinger aan de pols

De kwaliteit van het Nederlandse 
onderwijs staat momenteel volop 
in de schijnwerpers. De Inspectie 
voor het Onderwijs zit er bovenop. 
En terecht, want onderwijs is veel 
te belangrijk om te laten verslof-
fen. 
Van schoolbesturen wordt ver-
wacht dat ze meer dan ooit de vin-
ger aan de pols houden. Volgens 
de regels van het vernieuwde toe-
zicht stelt de Inspectie de school-
besturen verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het onderwijs. Zij 
moeten zwart op wit en in harde 

gegevens kunnen aantonen hoe het met hun scholen gaat. En dan 
gaat het niet eens alleen om de opbrengsten, maar ook om zaken 
als veiligheid en schoolklimaat. 
De Inspectie betrekt allerlei signalen, onder meer die van ouders, 
bij haar bepaling van het risicoprofiel. Voor een bestuur is het 
dus heel belangrijk te weten hoe ouders de scholen waarderen. 
Moderne kwaliteitssystemen betrekken de waardering van ouders 
dan ook nadrukkelijk bij het meten van de kwaliteit. 
In dit nummer van Over Onderwijs leest u alles over de verschil-
lende manieren waarop u als schoolbestuur kunt waken over uw 
scholen.
Maar er is meer. Een professioneel schoolbestuur wil ook weten 
hoe het zelf functioneert. En ook dat kunt u tegenwoordig 
checken. Daarvoor is onlangs het ZelfEvaluatie Kader voor goed 
besturen ontwikkeld. Meten is weten. Goed dat er tegenwoordig 
zulke instrumenten zijn! 

Theo Hooghiemstra
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Van Bijsterveldt benadrukt belang van managers

Enthousiasme over klantendag

De klantendag met filosoof Bas Haring, die 

VOS/ABB Consulting dit voorjaar heeft georgani-

seerd, is erg goed gevallen bij de bezoekers. Uit de 

evaluatieformulieren, die nu zijn geïnventariseerd, 

blijkt veel enthousiasme.

De leden spreken van een ‘heel plezierige dag’, ‘zeer positief’ 
en ‘inspirerend’. Ze vonden Bas Haring ‘een leuke en inspire-
rende spreker’. De meeste bezoekers zeggen ook het prettig 
te vinden dat ze op de klantendag konden kennismaken met 
mensen van VOS/ABB, met name de Helpdesk-medewerkers, 
en met collega’s uit het onderwijsveld. 
Enige kritiek was er natuurlijk ook. ‘Probeer meer leden te 
interesseren’, zegt een van de bezoekers. En een ander zegt: 
‘Er waren vooral bestuurders, het zou leuk zijn als er ook 
meer schooldirecteuren uit het po zouden komen’. Sommige 
mensen vonden de gesprekjes via het ‘speeddaten’ te kort en 
suggereren meer met thema’s te werken. 
Opvallend is wel dat op alle ingevulde formulieren staat dat 
VOS/ABB Consulting vooral moet doorgaan met het orga-
niseren van een dergelijke klantendag. Eén bezoeker stelt 
zelfs voor om een hele reeks van dergelijke bijeenkomsten te 
plannen, bijvoorbeeld een keer per twee maanden, waarbij 
verschillende onderwijs/onderzoekontwikkelingen aan bod 
kunnen komen. VOS/ABB is blij met alle suggesties en betrekt 
deze zeker bij het plannen van volgende activiteiten.

Filosoof Bas Haring.



Eén van de eerste schoolbesturen die zich aanmeldde, was de 
Samenwerkingsstichting SG VO Noordoostpolder, waaronder het 
Zuyderzee College en de St. Bonifatius Mavo in Emmeloord vallen. 
“Als we toch Europees moeten aanbesteden, dan het liefst met een 
vertrouwde partner”, reageert Hans Stel, hoofd facilitaire dienst 
van het Zuyderzee College. “Wij kennen de inkoopconsultants van 
Pro Mereor al van eerdere projecten van VOS/ABB: de gezamenlijke 
inkoop van energie en het energiebesparingsproject Check it out! 
Ik verwacht via dit nieuwe inkoopcollectief boeken van dezelfde 
kwaliteit te kunnen kopen tegen een gunstigere prijs en betere 
voorwaarden”. 
Het Zuyderzee College heeft een eigen intern boekenfonds en 
verzorgt zelf de distributie. De school is bezig over te stappen van 
boeken op laptops. “Maar voor de hogere klassen havo en vwo én 
voor de Bonifatius Mavo moeten we nog boeken inkopen. Dat zijn 
er toch zoveel dat we verplicht zijn dit Europees aan te besteden”, 
aldus Stel, die deel uitmaakt van de stuurgroep die het project 
begeleidt. 
Ook het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio doet mee aan het 
Inkoopcollectief, voor �500 leerlingen van drie vo-scholen. Facilitair 
manager in Zwolle is Frans Steine. Hij zegt: “We kiezen voor dit 
project, omdat Pro Mereor al heel ver is qua marktverkenning en 
voorbereiding. Ook hun regionale aanpak spreekt ons aan.”

‘Geweldige voorwaarden’
Jos Plattel, directeur van inkoopkenniscentrum Pro Mereor, ver-
wacht een groot marktaandeel te kunnen realiseren. “We hebben 
zoveel positieve reacties gekregen en er zijn erg veel mensen op de 
informatiedagen geweest. Hoe meer schoolbesturen meedoen, hoe 
groter onze inkoopkracht wordt. Dan kunnen we geweldige voor-
waarden en kortingen bedingen. Kortingen die scholen zelf nooit 
kunnen realiseren”. 
Plattel legt uit hoe het collectief werkt: “We sluiten een collectieve 
raamovereenkomst af met een of meer leveranciers, waarbinnen 
scholen individuele afspraken kunnen maken. Daardoor kan ieder-

een zijn eigen boeken blijven bestellen”.
Plattel verwacht de komende weken een 
grote toeloop. “De meeste scholen zullen 
nog voor de zomervakantie beslissen of ze 
meedoen. Heel grote instellingen met rond 
de 10.000 leerlingen kunnen de aanbeste-
dingsprocedure zelf doen, maar de meeste 
vo-scholen zijn kleiner. Voor hen wordt het 
duurder als ze het zelf doen, terwijl ze dan 
ook nog risico’s lopen. Wij kennen de proce-

‘Grote toeloop betekent enorme inkoopkracht’

dures exact en kleine scholen kunnen voor een paar honderd 
euro al meedoen. Voor leden van VOS/ABB is het extra voor-
delig, en wie al meedoet met een of beide energieprojecten 
van VOS/ABB krijgt nog extra korting op de deelnamekos-
ten.” 
Die deelnamekosten gaan omlaag als meer dan 100.000 leer-
lingen zijn ingeschreven in het Collectief. Eind mei hadden 
de eerste besturen al �0.000 leerlingen aangemeld. 
Meer informatie op www.vosabb.nl of bij Pro Mereor in 
Arnhem, 0�6-�701�76, vosabb@pro-mereor.nl.

6 over onderwijs6

Het VOS/ABB-project voor de gezamenlijke inkoop en aanbesteding van schoolboeken kan 

rekenen op grote belangstelling van het voortgezet onderwijs. Uit de reacties blijkt dat 

schoolbesturen veel vertrouwen hebben in Pro Mereor, het bureau achter het Inkoopcollectief 

Lesmateriaal. Pro Mereor zelf verwacht door de grote toeloop een enorme inkoopkracht te 

kunnen ontwikkelen. Tot 1 september kunnen scholen nog bij het project aanhaken.

Collectieve inkoop van les- en werkboeken 
kan korting opleveren.

Veel vertrouwen in Inkoopcollectief Lesmateriaal

tekst: Lucy Beker • foto: Martin van den Bogaerdt

‘Scholen die 
het zelf 
organiseren, 
lopen risico’s’



riseren, organiseerde het ECOO op woensdag �8 mei in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht een discussiebijeenkomst in de 
vorm van een Lagerhuisdebat. Deelnemers konden argumen-
ten voor of tegen kernwaarden aandragen. 
“Het werd een pittige discussie”, aldus projectleider Anna 
Schipper van het ECOO. “Uit de felheid van het debat durf ik 
af te leiden dat het openbaar onderwijs bij alle aanwezigen 
leeft!” 
Bij sommige kernwaarden vroeg menigeen zich af in hoever-
re ze specificiek zijn voor het openbaar onderwijs. Dit gold 
met name voor wederzijds respect en waarden en normen. 
De discussie hierover werd omschreven als ‘een holle frase, 
zolang de school en de ouders hier geen concrete invulling 
aan geven’. 
De kernwaarde over levensbeschouwing en godsdienst riep 
veel vragen op. De meeste deelnemers aan de discussie gaven 
te kennen dat zij hier geen specifieke rol zien weggelegd 
voor het openbaar onderwijs. Bijna iedereen was het erover 
eens dat het openbaar onderwijs zich krachtig kan positione-
ren, omdat het nooit leerlingen weigert op basis van levens-
overtuiging, godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of 
seksuele geaardheid.

Definitieve versie
De concept-kernwaarden en de -handreiking staan op 
www.ecoo.nl (of kijk op www.vosabb.nl onder het tabblad 
‘Openbaar onderwijs’). U kunt er online uw mening geven. 
Het is de bedoeling de definitieve versie van de kernwaar-
den en handreiking te presenteren op het jubileumcongres 
waarop VOS/ABB haar 10-jarig bestaan viert.

“De kernwaarden die wij hebben opgesteld, moeten nadruk-
kelijk geen blauwdruk voor het openbaar onderwijs wor-
den”, vertelt senior beleidsadviseur Klaas te Bos van het 
ECOO. “Veel van onze leden zijn actief bezig met hun identi-
teit. Wij willen daar met de kernwaarden en de handreiking 
die daar bijzit, handen en voeten aan geven. Ze dienen als 
inspiratiebron.” 
De concept-kernwaarden en –handreiking zijn in samen-
spraak met de ledencommissie van het ECOO opgesteld. In 
april werden ze op www.vosabb.nl gepresenteerd, waarna 
leden er online hun mening over konden geven. “Dat kan 
ook nu nog, alle input is welkom! We hebben het meest 
aan kernwaarden die breed worden gedragen op basis van 
ideeën uit het veld”, aldus Te Bos.
Om breed draagvlak te creëren en nieuwe ideeën te inventa-

Debaters dragen openbaar onderwijs 
warm hart toe 
Waarden en normen zijn een holle frase zolang de school en de ouders daar geen concre-

te ideeën over hebben. Ook zou het openbaar onderwijs zich niet actief op religies moeten 

richten. Deze en andere standpunten kwamen op 28 mei naar voren tijdens een discussie 

over de concept-kernwaarden van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO).
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Lagerhuisdiscussie over kernwaarden
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tekst: Martin van den Bogaerdt • foto: Peter Arno Broer 

Directeur Margreet van ‘t Hof van obs Molenland in 
Mijdrecht deed mee aan het Lagerhuisdebat van het ECOO

VOS/ABB viert op woensdag � oktober haar 10-jarig jubileum in 
Singer Laren. Er is die dag een congres, waarop vooruit wordt 
geblikt naar de toekomst van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. De dag krijgt een feestelijk programma 
met sprekers uit politiek en maatschappij. Acteur en zanger 
Edwin Rutten is namens VOS/ABB de gastheer. Hij is veel meer 
dan alleen Ome Willem. Zijn kernwaarden zijn levenslust, 
relativeren, humor, muziek en spelen. 
Als lid van VOS/ABB bent u van harte welkom op het jubileum-
congres, dat wordt afgesloten met een diner. Alle leden krijgen 
een uitnodiging toegestuurd. Deelname is gratis.  
Houd onze website www.vosabb.nl in de gaten!

Kom ook naar het VOS/ABB-jubileumcongres!



Van Loon erkent dat hij zich lange tijd nauwelijks bewust 
was van de ernst van het probleem van het slechte binnenkli-
maat in scholen, totdat hij er door de ouders van een leerling 
op indringende wijze mee werd geconfronteerd. “Die ouders 
vertelden mij dat hun kind astma had 
en veel medicijnen moest gebruiken om 
zich op school te handhaven. Die jongen 
sleepte zich met prednisonpillen naar elke 
vakantie om vervolgens letterlijk weer op 
adem te komen! Als ouders dat vertellen 
–ik heb zelf ook kinderen- komt dat hard 
aan. Zelf heb ik in mijn omgeving geen 
mensen met astma of andere chronische 
luchtwegaandoeningen, dus bij mij speel-
de het privé niet. Ik moet erkennen dat 
pas na het verhaal over dat jongetje bij 
mij een bewustwordingsproces op gang is 
gekomen.” 

Adequate huisvesting
Sindsdien maakt Van Loon zich bij de 
lokale politiek in Capelle en Krimpen 
aan den IJssel sterk om het probleem van 
de slecht geventileerde lokalen onder 
de aandacht te brengen. Hij gaf infor-
matie en uitgebreide toelichtingen aan 
de gemeenteraden. Ook onderhoudt hij 
nauwe contacten met de GGD Rotterdam 
en omstreken, het Astmafonds en de 
Thuiszorg Rotterdam.
“Kern van het probleem is weer dat 
bewustwordingsproces, dat niet alleen bij 
mij, maar ook bij de verantwoordelijke 
instanties op gang moet komen”, vertelt 
Van Loon. “Gemeenten zijn verantwoor-
delijk voor nieuwbouw, en dan wordt er 
nogal eens bezuinigd op voorzieningen. 
Veel bestuurders in het onderwijs zul-
len dat wel herkennen. Denk aan zon-
neschermen of ventilatiemogelijkheden 
die uit financiële overwegingen worden 
geschrapt, waardoor de temperatuur en 
het kooldioxidegehalte onbeheersbaar 
worden. Gemeenten hebben volgens het 
Bouwbesluit de wettelijke plicht om voor 
het onderwijs adequate huisvesting te 

Het is in veel schoolgebouwen te warm en benauwd, waardoor leerlingen en leerkrachten ge-

zondheidsklachten kunnen krijgen. Algemeen directeur Peter van Loon van het openbare school-

bestuur OPOCK in Capelle en Krimpen aan den IJssel brengt het probleem onder de aandacht. 

VOS/ABB ondersteunt hem met een online petitie, die al door honderden mensen uit het hele land 

is ondertekend.

Ventilatie mag geen sluitpost zijn

Online VOS/ABB-petitie voor beter binnenklimaat

tekst: Martin van den Bogaerdt en Lucy Beker • foto: Martin van den Bogaerdt 

Peter van Loon op obs De Paperclip in Krimpen aan den IJssel, 
bij de enorme ‘afzuigkap’ die de luchtkwaliteit verbetert.

8 over onderwijs
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realiseren, maar ja… wat is 
adequaat? Ik vind het nogal 
flauw als gemeenten aange-
ven dat ze zich alleen maar 
hoeven te baseren op het 
Bouwbesluit. In feite steken 
ze dan hun kop in het zand, 
waarna besturen, die ver-
antwoordelijk zijn voor de 
binnenzijde van schoolgebou-

wen, de problemen kunnen oplossen. Ventilatie mag geen 
sluitpost zijn.”
Inmiddels zijn de gemeenten Capelle en Krimpen aan den 
IJssel zich wel degelijk bewust van de ernst van het pro-
bleem. Van Loon: “Dat komt niet alleen doordat ik er steeds 
maar weer op blijf hameren –ze zullen me misschien wel een 
lastige kerel vinden- maar ook doordat wij vorig jaar met de 
GGD, het Astmafonds en de Thuiszorg een conferentie heb-
ben georganiseerd over het binnenklimaat in scholen. Daar 
waren ook veel raadsleden en wethouders bij aanwezig, en 
dat heeft geholpen.”

Afzuigkap
In de tussentijd werkt Van Loon actief aan het verbeteren 
van het binnenklimaat van verschillende OPOCK-scholen. 
Een voorbeeld is de openbare basisschool De Paperclip in 
Krimpen aan den IJssel, de school waar de bewuste jongen 
met de prednisonpillen op zat. “Het is zo’n typisch gebouw 
uit de jaren ’70, waar we al verschillende maatregelen had-
den genomen. Zo lieten we het binnenmetselwerk wit sau-
sen, zodat er een gladder oppervlak ontstond met minder 
stof. We lieten de school ook extra schoonmaken, maar de 

gezondheidsklachten ble-
ven. Toen we metingen in 
de school lieten verrichten, 
bleek dat de CO�-waarden 
door het plafond schoten. 
De rijksoverheid, die het 
Bouwbesluit heeft vast-
gelegd, hanteerde in het 
verleden geen concrete 

norm voor kooldioxide. In het kabinetsstandpunt, dat nu in 
bespreking is, wordt uitgegaan van een CO�-norm van 1�00 
ppm, terwijl de GGD’s 1000 nog net acceptabel vinden. In 
De Paperclip zag je waarden van �500 tot �000 ppm! Omdat 
het niet mogelijk was om meer natuurlijke ventilatie te 
realiseren, besloten we op advies van een ingenieursbureau 
om een soort afzuigkap op te hangen. Die zuigt nu de CO� 
weg en voert lucht van buiten aan. De luchtkwaliteit is met 
sprongen vooruit gegaan!”

De petitie op www.vosabb.nl kan nog steeds worden onder-
tekend. VOS/ABB wil de petitie na de zomervakantie aan-
bieden aan de Tweede Kamer. Doe mee en breng deze actie 
ook onder de aandacht van de ouders van uw leerlingen. 
Hoe meer handtekeningen, hoe krachtiger het geluid.

‘Slechter dan in varkensstal’

Honderden steunbetuigingen uit het hele land heeft 
VOS/ABB inmiddels binnen op haar oproep om een petitie 
te tekenen met de tekst: ‘Muffe lokalen! Kabinet, doe 
er wat aan‘. Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten én 
ouders vullen de petitie in en geven commentaar, waaruit 
blijkt hoe schrijnend de situatie is. 
Het probleem speelt werkelijk overal, in het hele land, in 
oude en nieuwe schoolgebouwen, in primair en voortge-
zet onderwijs en zowel in openbare als in rooms-katho-
lieke, protestants-christelijke en islamitische scholen. 
Hieronder een greep uit de binnengekomen reacties.  

‘De lucht in een klaslokaal is gemiddeld van mindere kwa-
liteit dan in een moderne varkensstal’. A.C. Koster, Theo 
Thijssenschool, Zierikzee.

‘Op al onze scholen hebben we inmiddels CO2-meters, die 
binnen het half uur in de kritische zone komen, ondanks 
ventilatie’. A.M.M. Tillekens, Stichting Panta Rhei, 
Den Haag.

‘Het is te gek voor woorden waar onze kinderen tegen-
woordig nog les krijgen. Een bedrijf moet dit soort 
situaties heel snel oplossen, wij vragen het kabinet dit 
ook voor scholen te doen’. J.E.A. Schagen van Croon 
Elektrotechniek, Krimpen aan den IJssel (ouder).

‘Hoe kunnen we verwachten dat jonge kinderen zich in 
die muffe en ongezonde omgeving goed kunnen concen-
treren?’ Inge Janssen, rkbs De Regenboog, Voorschoten.

‘We zijn met zijn allen bezig met kwaliteit en veiligheid en 
laten dit bewezen punt onaangepakt. Graag actie!’ 
M. Azaimi, Islamitische Basisscholen Eindhoven.

‘Ook middelen om de installaties te kunnen onderhouden 
zijn dringend noodzakelijk’. Marja Smits, Stichting Lek en 
IJssel, IJsselstein.

‘In ons tijdelijke schoolgebouw is de situatie ver beneden 
de maat. ’s Winters te koud, ’s zomers te warm, onvol-
doende ventilatie en geluidsoverlast’. Jolanthe Straver, obs 
Koningin Emma, Schoonhoven.

‘Het is een schande. Temperaturen boven de 30 graden in 
de lokalen!’ A. Dokma, Amman College, Rotterdam.

‘Semi-permanente bouw die al 15 jaar staat. Muurtjes 
van bordkarton, kleine raampjes. Een zweethok. Hoog 
tijd dat er iets aan wordt gedaan!’ Christy Schotgerrits, 
Vöckerschool, Hengelo.

‘Ik ervaar het slechte binnenmilieu als docent, maar ook 
als ouder van twee kinderen op de basisschool’. 
Hetty Geltink, Leidsche Rijn College, Utrecht.

‘Na de niet vergoede onkosten om de scholen in orde te 
maken voor de gebruiksvergunning, is het toch niet de 
bedoeling dat de schoolbesturen nu weer opdraaien voor 
het binnenmilieu?’ Rob Beaumont, Stichting Jong Leren, 
Maastricht.

‘Gemeenten 
steken kop 
in het zand’

CO2-waarden 
schoten door 
het plafond



cesvol project in reken- en taalonderwijs loopt onder leiding 
van Michael Fullan, de expert in onderwijsinnovaties. In 
York zijn de eerste resultaten bekend geworden. En die zijn 
indrukwekkend: op alle niveaus zijn de prestaties van de kin-
deren met sprongen vooruit gegaan, en veel meer kinderen 
dan vroeger halen het gewenste niveau. 

Krachtige focus
Wat is er in York gebeurd? “Dit is terug te voeren op politie-
ke investeringen, bestuurlijke inzet en onorthodoxe keuzes”, 
zegt Joop Vlaanderen. “Alles en iedereen is daar gericht op 
hetzelfde doel, van de minister tot de leerkracht op de werk-
vloer. Er is een sterke aansturing van bovenaf. Het curriculum 
is voor alle scholen eender vastgesteld met een krachtige 

“Wat mij opviel, is dat het Canadese onderwijs er sterk op 
is gericht  élk kind naar een hoger niveau te brengen, dus 
ook de betere leerlingen”, vertelt Joop Vlaanderen, team-
manager van VOS/ABB, die de reis meemaakte op verzoek 
van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie. Hij legt uit: “In 
Nederland besteden we veruit de meeste aandacht aan de 
kinderen die moeite hebben mee te komen. In Canada wordt 
voor élk kind de lat hoog gelegd en de resultaten zijn er 
naar: ze brengen ze allemaal een niveau hoger. Daar kunnen 
we in Nederland nog een voorbeeld aan nemen.” 
Vlaanderen maakte de reis in gezelschap van schoolleiders, 
docenten en ambtenaren van het ministerie van OCW. Ook 
staatssecretaris Sharon Dijksma zelf reisde mee. Ze gingen 
naar het district York in Ontario, waar nu drie jaar een suc-

De Canadese onderwijsgoeroe Michael Fullan wordt steeds vaker genoemd als voorbeeld voor 

het Nederlandse taal- en rekenonderwijs. Daarom ging een Nederlandse delegatie onlangs naar 

Ontario, om te kijken hoe Fullans ideeën in de praktijk uitwerken. Hun conclusie: het Canadese 

concept is niet zomaar te vertalen naar ons stelsel, maar bepaalde elementen zijn zeker de moei-

te waard. Een krachtige focus op taal en rekenen werkt.

‘Focus op taal en rekenen werkt‘

Aanpak Michael Fullan succesvol bij elk kind 

tekst: Lucy Beker • foto’s: Annette van Zoelen

Beeld van een Canadese ‘zwarte school’: 
een kleine groep Aziatische kindertjes in een ruim lokaal.
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focus op taal en rekenen”. 
Vlaanderen zag een sterke politieke wil om te investeren 
in onderwijs. “In Ontario zijn duidelijke keuzes gemaakt: 
geld wordt ingezet voor verbetering van de basisvaardig-
heden. Dat was nodig, want op bepaalde zwarte scholen 
– er zijn daar ook veel allochtone leerlingen, met name van 
Aziatische afkomst – haalde maar �0 procent het gewenste 
niveau. Dat is inmiddels al gestegen naar 50/60 procent. Een 
enorme winst”.
“Door een stevig communicatietraject is ervoor gezorgd 
dat echt iedereen, vakbonden, bestuurders, schoolleiders, 
leraren, dezelfde taal spreekt en dezelfde doelen voor ogen 

heeft. Dat hebben we zelf ook 
geconstateerd: we hoorden niet 
alleen mooie woorden van de 
bobo’s, maar we zagen dat het 
op de werkvloer echt concreet en 
gemotiveerd werd opgepakt.”

Opmerkelijke keuzes
Daarbij werden opmerkelijke keu-
zes gemaakt om het project basis-
vaardigheden handen en voeten 

te geven. Zo worden schoolleiders, die op hun eigen school 
bewezen hebben de prestaties te kunnen verbeteren, voor 
twee jaar vrijgesteld van hun werk om taalzwakke of reken-
zwakke scholen concreet te helpen. Na twee jaar gaan ze 
terug naar hun eigen school en nemen andere directeuren 
het over. 
Binnen de school zelf worden 
leerkrachten met expertise op 
het gebied van taal of rekenen 
vrijgeroosterd om collega’s 
te ondersteunen en speciale 
programma’s en materiaal te 
maken. Er wordt bewust niet 
gewerkt met methodes, omdat 
die uitgaan van een bepaald 
niveau van een groep. 
Er zijn leernetwerken voor leerkrachten en schoolleiders. 
“De schoolleiders worden met name getraind op onder-
wijskundig leiderschap, op hun vaardigheden als coach 
van leraren. Bij ons wordt daar minder aan gedaan”, zegt 
Vlaanderen.

Verschil
Een interessant systeem met indrukwekkende resultaten, 
concludeert Vlaanderen. Het verschil met Nederland is dat 
hier niet zo’n sterke aansturing vanuit de overheid mogelijk 
is. Scholen zijn hier autonome instellingen, die zelf bepalen 
waar ze hun focus leggen. 
“Maar taal en rekenen zijn ook hier de core-business van het 
basisonderwijs”, zegt Joop Vlaanderen. “Het is belangrijk 
om de uren die daar voor staan efficiënt en effectief in te 
vullen. Dat willen scholen ook, gezien de belangstelling die 
er nu al is voor taalpilots. We moeten daarom nu stevig gaan 
nadenken wat we kunnen met de ideeën die we hebben 
opgedaan in Canada”.

‘Focus op taal en rekenen werkt‘

‘Open vragen leveren meer op’

Annette van Zoelen, adjunct-directeur van de openbare Theo 

Thijssenschool in Waddinxveen en deelnemer aan de Canada-

reis, zou zeker wat van de Canadese denkbeelden over willen 

nemen. “Op sommige punten scoren ze daar indrukwekkende 

resultaten”, zegt Van Zoelen. 

“Ik zag kleine klassen, hooguit �0 leerlingen, in ruime lokalen 

en een sterke, eenduidige aandacht voor taal en rekenen. Bij 

ons zie je aparte vakken, in Canada staan ook vakken als aard-

rijkskunde en geschiedenis in dienst van taal. Leraren worden 

daar ingezet waar ze nodig zijn, hier kunnen echt eilandjes 

ontstaan van mensen die hun hele leven alleen met kleuters 

werken of alleen met achtstegroepers. Ook directeuren wor-

den in Canada geplaatst waar ze nodig zijn om scholen te 

stimuleren, als inspirerende leiders”. 

Eén van de dingen die Annette van Zoelen het meest aan-

sprak, was de manier van toetsen in Canada. “Voor de hele 

regio geldt hetzelfde toetssysteem. De toetsen worden elk 

jaar opnieuw samengesteld, met minder multiple choice-vra-

gen en veel meer open vragen. Open vragen leveren meer 

informatie op. Het is wel veel werk om de antwoorden goed 

te interpreteren, maar dat doen leraren en oud-leraren daar 

soms in hun vakantie, tegen extra betaling. De gegevens die 

de toetsen opleveren, worden daar ook anders gebruikt: niet 

als afrekening, maar als start voor verbetering. Die systemati-

sche kant zou ik zeker willen meenemen naar ons onderwijs”. 

Niet overboord
“Natuurlijk moeten we nu niet meteen onze eigen systemen 

overboord zetten, maar we kunnen wel proberen een aantal 

van die ideeën hier vorm te geven. Op onze school zijn we al 

bezig met natuurlijk leren, waarmee we alle lessen, dus ook 

taal en rekenen, boeiender willen maken. Visueler ook, want 

kinderen van nu zijn veel meer visueel ingesteld. Binnen de 

Stichting Klasse, waar de Theo Thijssenschool onder valt, is 

zeker belangstelling voor de uitkomsten van deze reis”.

Overigens komen de Canadese gastheren volgend jaar naar 

Nederland, om hier onder meer te kijken hoe het kleuter-

onderwijs is opgezet. “Dat kennen ze daar namelijk niet. 

Kinderen gaan er tot hun 6e jaar op vrijwillige basis naar 

school, en dit onderwijs maakt geen deel uit van het curricu-

lum. Daar verliezen ze dus twee jaar mee”, besluit Van Zoelen.

‘Niet alleen 
mooie 
woorden 
van bobo’s’

‘Kleine 
klassen in 
ruime 
lokalen’

Beeld van een Canadese ‘zwarte school’: 
een kleine groep Aziatische kindertjes in een ruim lokaal.

Annette van Zoelen (rechts) stapt in Canada 
in een originele schoolbus.
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Achterhaalde nieuwbouw ondergaat metamorfose
Het gebouw: Vader Rijn College in Utrecht

De nieuwbouw van het 

openbare Vader Rijn Col-

lege in Utrecht-Overvecht 

bleek bij de oplevering in 

1995 gebouwd voor het 

verleden, vertelt direc-

teur Bart Engbers. Toch 

is hij nog steeds blij met 

dit pand, omdat het heel 

flexibel is. Het mooiste 

voorbeeld daarvan is de 

totale metamorfose van 

het Atelier. Daarvoor lieten 

Engbers en zijn collega’s 

zich inspireren door het 

gebouw van de faculteit 

Bouwkunde van de Tech-

nische Universiteit in Delft, 

dat op 13 mei door brand 

werd verwoest.

 

Afsluitbare oranje kubus met 
les- en werkruimten.
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Veilig plein met overkappingen 
biedt comfort.



Bart Engbers was in 1995 docent maatschappijleer aan het Vader Rijn 
College, een vmbo met ongeveer 650 leerlingen, die vrijwel allemaal 
van allochtone afkomst zijn. Bij de oplevering van de nieuwbouw sprak 
hij met Ed Schüssler, de bekende vmbo-deskundige. 
“Hij zei toen al tegen mij dat ons nieuwe pand was gebouwd voor het 
verleden. Die opmerking irriteerde mij 
wel een beetje, omdat we natuurlijk trots 
waren, maar hij had wel gelijk! Het gebouw 
bestond uit vaklokalen, zoals je die vroeger 
had in de oude ambachtsschool. Het was 
niet geschikt voor projectmatig werken, dat 
toen opkwam. De grote vraag waar wij dus 
direct mee geconfronteerd werden, was 
hoe we een school konden krijgen die met 
de onderwijsontwikkelingen meegroeide. 
Gelukkig bleek het zo gebouwd, dat je snel 
een muurtje kon weghalen. Zo hebben we 
de afgelopen jaren elke zomervakantie wel een verbouwing gehad. 
Veel lokalen zijn samengevoegd.” 

Volledig gestript
Het mooiste voorbeeld is volgens Engbers het Atelier, een grote hal die 
in de zomervakantie van �00� volledig werd gestript en in september 
van dat jaar na een totale metamorfose weer in gebruik werd geno-
men. Wie er binnenkomt, ziet onmiddellijk de centrale balie, waarop 
met grote letters ‘Natuurlijk leren’ staat. Direct daarachter valt de lange 
centrale computertafel op, waaraan leerlingen zelfstandig kunnen wer-
ken. In de oude situatie was hier de gang, waar aan beide zijden de 
lokalen op uitkwamen. 
In de hal staat ook een grote oranje kubus met les- en werkruimten die 
met glazen schuifwanden kunnen worden afgesloten. Aan de achter-
zijde zijn de praktijkruimten voor de afdelingen techniek en zorg en 
welzijn. 
“Wij namen voor deze verbouwing een binnenhuisarchitect in de arm, 
Gerrit Vos van Workshop of Wonders. Hij luisterde heel goed naar wat 
wij wilden, maar bracht ook heel duidelijk zijn eigen ideeën naar voren. 
We hebben ons laten inspireren door het gebouw van de faculteit 
Bouwkunde in Delft, waar ze tot de grote brand van vorige maand ook 
een heel grote open ruimte hadden waar alles gebeurde. Wij kunnen 
nu verschillende vakken breed aanbieden en intersectoraal werken. Dat 
heeft als groot voordeel dat diverse leerlingen met elkaar in contact 
komen, ook jongens en meisjes. In die zin werken we dus ook een beet-
je aan emancipatie, want het is voor allochtone jongens en meisjes niet 
altijd vanzelfsprekend om met elkaar samen te werken.”  

Veiligheid
In de loop van de jaren is ook het plein voor de school ingrijpend ver-
anderd. In 1995 was het nog voor iedereen toegankelijk, maar nu is 
het omheind. “Dat heeft te maken met de sociale onveiligheid in de 
wijk. We hadden problemen met loverboys, die als bijen op de honing 
op onze meisjes afkwamen. Er is nu een hek, onder schooltijd blijven 
de leerlingen hier, dan zijn we heel nadrukkelijk onder ons. Een portier 
houdt alles goed in de gaten.” 
Op het plein zijn overkappingen geplaatst, de gemeente Utrecht heeft 
gezorgd voor een pannakooi en er staan kunstzinnige blauwe zuilen. 
“Zo is het voor de leerlingen niet alleen veilig, maar ook prettig om bui-
ten te verblijven”, aldus Engbers.

Achterhaalde nieuwbouw ondergaat metamorfose

In de praktijkruimte van zorg en welzijn.

Centrale computertafel in vroegere gang.

Open ruimte nodigt uit tot samenwerken.

Balie maakt onderwijsconcept duidelijk.

‘Gelukkig 
konden we 
snel 
muurtjes 
weghalen’
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Een kind dat op zijn vierde al Engels leert, zal daarmee veel 
betere resultaten bereiken dan een kind dat daar pas op zijn 
elfde mee begint. “Het is te vergelijken met sport. Iemand 
die echt ver wil komen kan daar maar beter heel vroeg mee 
beginnen.” Het is de overtuiging van Anne Marie van Lanen, 
schoolleider van het Lorentz Lyceum voor vwo, havo en 
mavo, onderdeel van de Scholengroep Groningensingel in 
Arnhem. 
De groep van drie openbare vo-scholen in Arnhem is 
opdrachtgever van bureau EarlyBird. Deze instelling werkt al 
langer aan een veelomvattend plan voor de internationalise-
ring van het onderwijs. 
In het basisonderwijs is al sprake van een gestage groei van 
scholen die ´meer, beter en vroeger´ Engels aanbieden; het 
voortgezet onderwijs kent al bijna twee decennia tweetalig 
onderwijs op havo- en vwo-niveau en de belangstelling daar-
voor neemt toe. 
Het Lorentz Lyceum in Arnhem heeft inmiddels ruime erva-
ring met internationalisering. Er is een afdeling international 
school, waarbinnen alle lessen in het Engels worden gege-
ven; er is een tweetalige afdeling waar de helft van de les-
sen in het Engels zijn en ook de overige leerlingen krijgen 
extra Engels in projectonderwijs en worden allemaal opge-
leid voor het Europese Anglia-examen, wat een internatio-
naal certificaat oplevert. 
Ook de vmbo-school Maarten van Rossem, eveneens aange-
sloten bij de Scholengroep Groningensingel, werkt aan een 
internationaler profiel. 

Naadloos afstemmen
De komende jaren wil de Scholengroep meer werk maken 
van een doorlopende leerlijn voor basis- en voortgezet 
onderwijs. 
EarlyBird bereidt de invoering voor. Hiermee moet een eind 
komen aan de huidige prak-
tijk waarbij leerlingen op de 
basisschool een beetje Engels 
krijgen in groep 7 en 8, en bij 
binnenkomst in het voortgezet 
onderwijs vaak weer helemaal 
opnieuw moeten beginnen. 
Dat is nogal frustrerend voor 
de leerling en leerkracht. 
Basisscholen worden niet 
echt gestimuleerd  als ze weten dat er met die kennis van 
het Engels van hun leerlingen (toch) geen rekening wordt 
gehouden in het voortgezet onderwijs. 

Als het aan EarlyBird en Scholengroep Groningensingel ligt, 
wordt het Engels in primair en voortgezet onderwijs naad-
loos op elkaar afgestemd. Hiermee worden meteen ook de 
brugklassen van het Lorentz Lyceum en Maarten van Rossem 
een stuk aantrekkelijker voor scholieren, denkt Anne Marie 
van Lanen. 
De scholen willen bovendien veel verder gaan dan wat nu 
landelijk gebruikelijk is. De doorlopende leerweg moet niet 
beginnen in groep 7 met alleen maar EIBO (Engels in het 
basisonderwijs), maar al in groep 1. Dan wordt echt een flin-
ke winst geboekt in het vreemde-talenonderwijs. 
De nieuwe methode wordt vanaf het schooljaar �009-�010 
ingevoerd, zo is de planning. Het Lorentz Lyceum en Maarten 
van Rossem hopen met een netwerk van 10 tot 15 basisscho-
len te starten. De komende jaren wordt in samenwerking 
met de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen en Earlybird 
gewerkt aan ontwikkeling van de lesmethode, instructie 
en bijscholing van docenten, ontwikkeling van nieuwe 
programma´s in de opleiding, advisering van schoolbesturen 
en voorlichting. 

Taalgevoel
Elders in Nederland wordt al ervaring opgedaan met Vroeg 
Engels op de basisschool, vanaf groep 1. Zo´n �5 scholen in 
Nederland zijn er mee bezig of hebben het al ingevoerd. 
Een school die op het punt staat 
ermee te beginnen, is obs De 
Blieken in Klaaswaal. Directeur 
Dick Flier is enthousiast. Hij 
heeft zelf in het buitenland 
gewerkt en begeleidt het pro-
ces. 
Waarom wil zijn school de 
leerlingen zo graag vroegtijdig 
Engels laten spreken? “De tijd 
is er rijp voor”, antwoordt Flier. 
“Jongeren communiceren in 
computer- en muziektaal al vroeg in het Engels, ouders vin-
den het interessant, kinderen vinden het leuk en bovendien 
zijn kinderen tussen vier en zeven jaar extra taalgevoelig.”
Op De Blieken wordt vanaf komend schooljaar een aantal 
uren per week les in het Engels gegeven, vanaf groep 1. 
Daarnaast wordt vanaf groep 7 Engelse les gegeven. De 
bedoeling is dat dit op termijn vanaf groep 5 gebeurt. Voor 
deze lessen is naast de leerkracht een native speaker beschik-
baar, die per groep een half uur per week les geeft. De leer-
krachten worden bijgeschoold op de Hogeschool Rotterdam. 

over onderwijs

Lorentz Lyceum werkt aan doorlopende leerweg Engels

‘Met Engels kun je niet vroeg genoeg beginnen’
Met Engels kun je op school niet vroeg genoeg beginnen. Vanuit deze gedachte is een 

samenwerking begonnen tussen de Scholengroep Groningensingel in Arnhem en het in 

Rotterdam gevestigde bureau EarlyBird. Doel: invoering van een doorlopende leerweg 

Engels van 4 tot 18 jaar, liefst landelijk.

Huidige 
praktijk is 
frustrerend

Jonge 
kinderen zijn 
extra 
taalgevoelig
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De school krijgt subsidie van het Europees Platform.

Cadeautje
Twee andere basisscholen, evenals De Blieken aange-
sloten bij de Stichting ACIS voor openbaar basisonder-
wijs in de Hoeksche Waard, zijn al overgestapt op vroeg 
Engels: De Klinker in Oud-Beijerland en De Boomgaard in 
Mijnsherenland. Flier meldt dat deze scholen er zeer over te 
spreken zijn. 
Ook in Rotterdam – een aantal scholen van BOOR 
(Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) - en Ede (Edese 
Schoolvereniging) wordt gewerkt met het vroegschoolse 
Engels. Bij BOOR begon een aantal basisscholen in �00� met 
een pilot. In Ede spreekt directeur Wil Fritz van een ´cadeau-
tje´ dat de leerlingen krijgen. “Je geeft les in het Engels en 
hierdoor leren de scholieren spelenderwijs Engels zonder dat 
ze er iets extra voor hoeven te doen.” 
Hij verwacht dat de aansluiting op het Engels in de brugklas  
zal verbeteren dankzij het hogere niveau dat de basisschool 
weet te bereiken. Ook verwacht Fritz dat er landelijk een 
methode komt om het onderwijs op basis- en middelbare 
school goed op elkaar te laten aansluiten. 

Vraaggestuurd onderwijs
Velen zijn enthousiast, maar de invoering van de doorlopen-

de leerweg gaat niet zonder slag of stoot. Karel Philipsen, 
projectleider bij EarlyBird: “Leerlingen willen wel. Ouders 
ook. Dit is nu echt een vorm van vraaggestuurd onderwijs. 
Maar sommige leerkrachten hebben er moeite mee.”
Waar zien ze dan tegenop? “Je maakt met de invoering van 
deze programma´s veel los. Het kost energie, want het is 
nieuw. Het is ook niet zo dat ze nu niets te doen hebben. Je 
moet dus duidelijk maken dat er wordt gezorgd voor goede 
programma´s en begeleiding, dat ze de tijd mogen nemen 
voor de invoering en vooral dat deze verandering hun leer-
lingen beter voorbereidt op vervolgstudie en beroep.” De rol 
van bestuur en directie is cruciaal. Zij moeten hun docenten 
overtuigen en bovendien zorgen voor een goede planning 
en afstemming bij de invoering van een dergelijk veelomvat-
tend plan. 

Maar, stelt Van Lanen van de Scholengroep Groningensingel 
daar tegenover: het levert ook heel veel energie op. “Als 
je lessen in het Engels geeft, leidt dat tot een heel andere 
manier van denken. En je benadert de zaken anders.” 
Landelijke regelgeving voor een doorlopende leerlijn Engels 
is er nog niet, maar Philipsen verwacht dat in �010 meer dan 
1000 basisscholen vormen van Vroeg Engels hebben inge-
voerd. Hij denkt dat in �015 Vroeg Engels algemeen is inge-
voerd in het basisonderwijs. 

‘Met Engels kun je niet vroeg genoeg beginnen’

Leerlingen van een Mavo-�-klas op het Lorenz Lyceum 
zijn bezig een fietsroute door Londen uit te zetten. 
Een van de Engelstalige projecten voor taalverwerving.



De Kamervragen die Pechtold in maart stelde, waren voor 
VOS/ABB-directeur Theo Hooghiemstra aanleiding om op 
internet een commentaar te plaatsen. Op www.vosabb.nl 
schreef hij voorstander te zijn van samenwerkingsbesturen, 
‘maar niet tegen elke prijs’. “Voorbeelden van hoe het niet 
moet, zien we in Limburg. Daar eist de bisschop dat het 
rooms-katholieke segment binnen samenwerkingsbesturen 
een meerderheid moet behouden, waardoor het open-
baar onderwijs het onderspit delft”, aldus Hooghiemstra. 
“Onzin”, zegt Linssen, “dit gaat voorbij aan de bestuurlijke 
realiteit van Movare. Als je onze statuten erop naleest, dan 
zul je nergens zien dat de bisschop een katholieke meerder-
heid in het bestuur afdwingt. De enige invloed die hij heeft, 
bestaat eruit dat één lid van de nu zevenkoppige Raad van 
Toezicht na overleg met hem wordt benoemd. Dat lid is 
bevoegd in bepaalde gevallen een besluit voor hooguit een 

maand op te schorten. In die periode vindt overleg plaats 
tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur om 
tot overeenstemming te komen. Met de invloed van de bis-
schop valt het reuze mee, zou ik zo zeggen. Ik snap echt 
niet waar dat idee vandaan komt, dat wij zouden worden 
gedwongen tot een katholieke machtsmeerderheid. Wij zijn 
absoluut geen katholiek bestuur dat een aantal openbare 
basisscholen overvleugelt. Nee, als samenwerkingsbestuur 
draagt Movare de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de 
denominatieve identiteit van 
alle scholen, dus ook de open-
bare. De praktische uitwerking 
vindt plaats op schoolniveau. 
Ons doel is onder meer om de 
bestuurskracht in dit gebied te 

over onderwijs

Commentaar VOS/ABB na Kamervragen D66 valt verkeerd

Samenwerkingsbestuur Movare: wij waarborgen openbare identiteit
Bestuurslid Henk Linssen van het Zuid-Limburgse samenwerkingbestuur Movare werd 

onaangenaam verrast door een commentaar van VOS/ABB na Kamervragen van 

Alexander Pechtold. De D66-leider vreest dat binnen Movare, waaronder vooral rooms-

katholieke basisscholen vallen, de invloed van de overheid op het openbaar onderwijs 

onvoldoende is gewaarborgd.

‘Met de 
invloed van 
de bisschop 
valt het 
reuze mee‘16

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Henk Linssen: ‘Ons doel is de bestuurskracht in
dit gebied te versterken’. 



versterken. Vroeger waren hier veel kleine besturen, dat was 
een onhoudbare situatie. Nu we samen zijn gegaan, staan 
we veel sterker. Dat is goed voor de kwaliteit van het onder-
wijs. Dáár gaat het ons om!” 

Identiteit serieus
Linssen is lid is van de ledencommissie van het 
Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van
VOS/ABB en zit tevens binnen Movare in een commissie 
die zich bezighoudt met identiteitskwesties. “Vanaf het 
begin van Movare, in februari �005, hebben we een eigen 
bestuurlijke commissie die zich buigt over de identiteit van 
onze scholen. Ook de identiteit van onze openbare scho-
len nemen we heel serieus!” Dat is volgens Linssen extra 
belangrijk, nu volgens planning op 1 augustus aanstaande 
het Samenwerkingsbestuur Primair Openbaar Onderwijs 
Parkstad en Omgeving (SPOPeO) het bestuurlijk gezag aan 
Movare overdraagt. Onder dit bestuur vallen de openbare 
basisscholen in de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum 
en Vaals. “Het aandeel openbare scholen binnen onze stich-
ting wordt daardoor een stuk groter. Overigens leggen we 
met de betrokken gemeenten in een convenant heldere 
afspraken vast over transparantie en good governance.” De 
drie openbare basisscholen die nu  al onder Movare vallen, 
staan in de gemeente Landgraaf en hebben in totaal ruim 
1�50 kinderen, ongeveer 10 procent van het totale aantal 
leerlingen.

Werkgelegenheidsgarantie
De groei van het aandeel openbare basisscholen binnen 
Movare kan volgens Linssen positief zijn voor eventueel 
boventallig personeel van de aangesloten openbare scholen. 
Zuid-limburg heeft door demografische ontwikkelingen te 
maken met een leerlingenaantal dat met � tot �,5 procent 
per jaar afneemt. Op termijn zal een substantieel deel van 
de basisscholen in het gebied sluiten of worden samen-
gevoegd. Met name vanuit de werknemerskant werd de 
vrees uitgesproken dat boventallig personeel van openbare 
basisscholen noodgedwongen zou moeten gaan werken op 
een van de katholieke scholen van Movare. Linssen: “Wij 
blijven werkgelegenheidsgarantie bieden. Omdat we een 
sterk vergrijsd personeelsbestand hebben, kunnen we het 
dalend leerlingenaantal opvangen met natuurlijk verloop. 
Toch gebeurt het dat personeelsleden van sterk krimpende 
scholen op andere scholen binnen ons bestuur moeten gaan 
werken. Dan kan het ook voorkomen dat een werknemer 
van een openbare school les moet gaan geven op een school 
van een andere denominatie, of andersom natuurlijk. Ik ver-
wacht niet dat dit grote problemen zal veroorzaken. Mijn 
ervaring is dat leerkrachten over het algemeen heel flexibele 
mensen zijn. Maar als een werknemer van een openbare 
school per se niet wil werken op een school met een andere 
denominatieve identiteit, dan ontstaat er een probleem. 
Werkgelegenheidsgarantie betekent immers niet werkplek-
garantie. Uiteraard zullen we er alles aan doen om mede-

werkers binnenboord te houden. Laat ik daarbij aantekenen 
dat boventallig personeel slechter af zou zijn geweest als 
Movare er niet was geweest. Dan zouden al die kleine bestu-
ren van voorheen elk hun eigen personeelsprobleem hebben 
gehad, zonder werkgelegenheidsgarantie!” 

De statuten van de Onderwijsstichting Movare staan op 
www.movare.nl (documenten>vastgesteld beleid).

Samenwerkingsbestuur Movare: wij waarborgen openbare identiteit
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Samenwerking niet altijd 
zaligmakend
Directeur Theo Hooghiemstra van VOS/ABB benadrukt dat 
hij met zijn commentaar ‘Samenwerking niet altijd zalig-
makend’ niet voorbij is gegaan aan de bestuurlijke realiteit 
van Movare. “In het commentaar noem ik Movare niet, 
maar ik kan me wel voorstellen dat de heer Linssen zich 
aangesproken voelde door mijn opmerking dat VOS/ABB 
in Limburg slechte voorbeelden van samenwerkingsbestu-
ren kent. Het betreft bijvoorbeeld de gemeente Horst aan 
de Maas, waar een katholiek schoolbestuur een rk-school 
omzet in een openbare om meer leerlingen te trekken, en 
alleen daarom een samenwerkingsbestuur wordt. Het bij 
ons aangesloten openbare bestuur Akkoord! po, dat met 
een extern onderzoek had aangetoond dat er behoefte 
was aan een extra openbare school, wordt als gevolg van 
een een-tweetje tussen het nieuwe samenwerkingsbestuur 
en de gemeente buitenspel gezet. Zo horen we natuurlijk 
niet met elkaar om te gaan! Bovendien ontstaat op die 
manier het bestuurlijke gedrocht dat er in één en dezelfde 
gemeente twee openbare scholen van verschillende bestu-
ren zijn.”

Verwatering
Hooghiemstra wil als reactie op het interview met Henk 
Linssen ook zeggen dat een samenwerkingsbestuur het 
gevaar met zich mee kan brengen van verwatering van 
de identiteit. “Strategische kwesties kunnen een krachtig 
optreden van een openbare school schaden, waardoor 
die zich moeilijker kan profileren. Toen de gemeenten 
het openbaar onderwijs nog bestuurden, zag je ook dat 
er een bepaalde kleurloosheid kon ontstaan. Een ander 
punt dat met het risico van verwatering te maken heeft, 
illustreert de heer Linssen zelf, door aan te geven dat 
bij krimp, zoals in Limburg, personeel van een openbare 
school genoodzaakt kan zijn op een rk-school te gaan wer-
ken. Andersom kan de situatie ontstaan dat een openbare 
school personeel moet accepteren dat principieel gekozen 
heeft voor katholiek onderwijs. Laat ik ten slotte zeggen 
dat het belangrijkste van de huidige discussie over samen-
werkingsbesturen is, dat we goed nadenken over de vraag 
hoe we het openbaar onderwijs het beste bestuurlijk kun-
nen inrichten en inhoudelijk vormgeven. Dat vind ik heel 
positief!”



‘Gymles wordt echt een probleem’
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De vijf vragen
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Joop Stas is sinds een jaar directeur van obs De 

Meander in Amersfoort. Een school met 400 leerlingen 

verdeeld over twee locaties: vijf lokalen in schoolwo-

ningen in het nabijgelegen dorp Hoogland, en twaalf 

lokalen in de wijk Kattenbroek. Een wijk die bekend 

staat om zijn architectonische hoogstandjes. Ook het 

gebouw van De Meander is bijzonder, met een toren 

waarin vier kwartronde lokalen zijn ingericht.  De 

school geeft circuitonderwijs. 

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

Iedereen heeft het op dit moment over passend onderwijs. 
Ik merk vooral bij leerkrachten dat er veel angst is voor 
het onbekende. Zij vragen zich af of ze straks nog meer 
zorgleerlingen moeten opvangen, en hoe ze dat dan moe-
ten doen. Zelf denk ik dat het mee zal vallen. Ten eerste 
omdat de leerkrachten nu al zoveel aankunnen. Wij heb-
ben als motto ‘In de klas gebeurt het’, en dat betekent dat 
er geen aparte remedial teaching meer is. Dat werkt hier 
prima. Bovendien gaat het er bij passend onderwijs om voor 
elk kind een passende plek te vinden. Dat hoeft niet per 
definitie hier op school te zijn. Ook dat is niet nieuw. Het 
lijkt meer dan het is.

Wat is volgens u het grootste probleem in het 
onderwijs?

Het bewegingsonderwijs wordt echt een probleem. Jonge 
leerkrachten die van de pabo komen, hebben met dat 
diploma tegenwoordig geen bevoegdheid meer om gym-
les te geven. Volgend schooljaar stopt onze vakleerkracht 
ermee en er is geen nieuwe te vinden. Ik weet niet hoe ik 
het straks roostertechnisch moet oplossen, want we hebben 
hier al vijf leerkrachten zonder gym-bevoegdheid. Er is ook 
weinig kans dat ze die alsnog halen, want niet alleen moe-
ten ze dan naast hun werk nog twee jaar studeren, maar het 
kost hun ook nog eens ��00 euro. Als werkgever hebben wij  
geen budget om dat te bekostigen. Ik vind dat die bevoegd-
heid gewoon terug moet in het pabo-pakket. Ook al omdat 
bewegingsonderwijs hoge prioriteit heeft in de strijd tegen 
overgewicht. 

Wat wilt u kwijt aan de staatssecretaris?

Het Actieplan LeerKracht moet de positie van leraren ver-
beteren. Het blijkt nu voornamelijk over salarisverhoging te 
gaan. Prima, maar wat doet Sharon Dijksma aan de werk-
druk die leraren ervaren? Daar zie ik weinig van terug in het 
convenant. Het gaat niet alleen om geld. Onderwijs is het 
leukste vak wat er is, en leerkrachten willen ook graag voor 
de klas staan, maar ze moeten er tegenwoordig veel andere 
taken bij doen. Dat ervaren ze als werkdruk. Laat de staats-
secretaris nou eens concreet aangeven hoe we die werkdruk 
kunnen verlagen. Onderwijsassistenten kunnen een oplos-
sing zijn, maar krijgen we daar middelen voor?

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?

Ik zou graag eens nader kennismaken met VOS/ABB. Wat 
hebben jullie te bieden aan beginnende directeuren zoals ik? 
Dan denk ik vooral aan informatie en trainingen over finan-
ciën. De lumpsumfinanciering brengt nieuwe mogelijkheden 
mee voor het onderwijs, maar het is voor mij nog betrek-
kelijk nieuw. Ik heb de weg naar VOS/ABB nog niet helemaal 
gevonden. Het zou goed zijn als de vereniging nieuwe direc-
teuren verwelkomt en voorziet van informatie. Maar ik geef 
toe: VOS/ABB moet zo’n mutatie dan wel kennen. Besturen 
en directies moeten dat doorgeven. 

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?

Ik heb het schoolplein gekozen, op een zonnige dag. Daar 
zie je hoe kinderen zelf kiezen wat ze willen doen: spelen 
met water in dit geval. Zelf kiezen is belangrijk op deze 
school. Het is de basis van het circuitonderwijs, dat hier al 
jaren wordt gegeven. De kinderen krijgen leerstof steeds 
klassikaal aangeboden, waarna ze zelf kiezen op welke wijze 
ze de stof verwerken. Dat kan bijvoorbeeld door samenwer-
ken, luisteren, of door gebruik van additionele materialen. 
Het is ons antwoord op omgaan met verschillen. 

‘Gymles wordt echt een probleem’

tekst: Lucy Beker • foto: Peter Arno Broer



Ook in de taakuren is winst te behalen. “Vaak heeft een docent 
al jaren dezelfde taken, zonder dat iemand weet wat hij in 
die tijd doet.” Leinse geeft het voorbeeld van een school waar 
hij �10 nutteloze taakuren weghaalde. “Toch weer een halve 
baan.” In het voortgezet onderwijs is het terugbrengen van het 
aantal profielen een oplossing die geld oplevert. “Als leerlin-
gen alle profielen kunnen kiezen, krijg je kleine groepjes, dat 
is duur.” 

Weerstand
Veranderen en bezuinigen is Leinses taak als hij als interim-
directeur op een school komt. En weerstand is vaak het groot-
ste probleem. Toch lukt het hem de soms gedemotiveerde 
leerkrachten mee te krijgen. Dat doet hij door hen zo veel 
mogelijk te betrekken bij het bedenken van oplossingen. Maar 
als hij voor het eerst het voltallige personeel toespreekt op een 
school wil hij vooral dat de mopperaars zo´n bijeenkomst niet 
domineren. 
“Die gaan altijd achterin staan zodat ze iets kunnen roepen 
van een afstand”, vertelt Leinse. “Het is makkelijker om nega-
tief te doen als je ver weg zit.” Daarom loopt hij, als iedereen 
zit, naar de andere kant van de zaal en houdt zijn praatje bij 
de interruptiemicrofoon achterin. 
Leerkrachten die niet mee willen denken, moedigt hij aan dat 
vooral niet te doen. Dat werkt veel beter dan te gaan trekken 
en sleuren aan een onwillige docent. Maar de nieuwe plan-
nen zet hij bewust niet op papier zodat deze leerkrachten uit 
pure nieuwsgierigheid toch mee willen doen. “Ook dan”, zegt 
Leinse droogjes, “is het zaak ze daar van te weerhouden. Ik zeg 
dan: ‘Joh je hebt al zoveel gemist, neem toch vrij’. En dat houd 
ik vol tot ze eisen mee te mogen doen.” 
Het is sowieso geen goed idee om nieuwe plannen in een 
vroeg stadium op papier te zetten, vindt hij. “Als iets op papier 
staat is het statisch. Maar als mensen de nieuwe plannen in hun 
hoofd hebben en aan de hand van wat steekwoorden op een 
flap met elkaar bespreken, kan iedereen het zich eigen maken. 
En dat is precies wat ik wil.”

Les van butler 
Om een school weer aantrekkelijk te maken heb je goed 
nieuws nodig. “Je kunt wel aan de leerkrachten vragen of ze 
op feestjes wat vrolijker over de school willen vertellen, maar 

“Scholen vragen pas om hulp als ze met hun rug tegen de 
muur staan. Ze durven vaak niet in te grijpen.” Leinse praat 
uit ervaring. Vaak zijn harde maatregelen nodig en dat is 
voor scholen heel lastig. “Begrijpelijk”, zegt Leinse. “Bij grote 
financiële problemen moet je snijden in het personeel, maar 
je moet ook geld reserveren om te kunnen investeren in de 
toekomst van de school.” 
Ton Leinse studeerde sociale wetenschappen met als speciali-
satie bedrijfskunde. Naast onderwijsinstellingen adviseert hij 
startende en doorstartende bedrijven. Via  VOS/ABB, waar hij 
vanaf de oprichting werkt, voorzag hij driehonderd scholen 
van advies en werkte hij op negen scholen als interim-direc-
teur, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.
Om snel in te kunnen grijpen, moet je ook snel weten hoe de 
hazen lopen. Daarom is Leinse bij de eerste afspraak met een 
bestuur altijd driekwartier te vroeg. “Dan vraag ik aan de 
conciërge of ik vast rond mag kijken en informeer ik hoe het 
gaat. De conciërge en de koffiejuffrouw weten dat precies. 
Zo krijg ik meteen het informele netwerk van de school in 
kaart. Als er veel mis is op een school worden besluiten daar 
genomen.” 

Overbodige vergaderingen
Ontslagen zijn vaak onvermijdelijk om een school er finan-
cieel weer bovenop te krijgen. Het lijkt dan aantrekkelijk een 
hele managementlaag uit de school te halen en sommige 
organisatieadviesbureaus doen dat ook, maar Leinse vindt 
het zinloos. In de praktijk blijkt 
dat  in een mum van tijd weer 
allerlei nieuwe coördinerende 
functies ontstaan. Liever schrapt 
hij  overbodige vergaderingen. 
“Ik vraag alle notulen op en 
als er geen besluitenlijst bij zit, 
schaf ik dat overleg af. Dat kun-
nen ze dan ook bij de koffiema-
chine bespreken.” 
De vaak ellenlange rapportver-
gaderingen kort hij in. “Ik zie 
niet in waarom die drie dagen moeten duren. Per klas zijn er 
twee of drie twijfelgevallen, daar vergader je over, de rest is 
zonde van de tijd.” 

”Scholen bellen altijd te laat”, vertelt Ton Leinse van VOS/ABB. Hij adviseert al ruim 

twaalf jaar scholen waar het niet goed mee gaat: scholen met financiële problemen, 

ruzie of scherp dalende leerlingenaantallen. Als de problemen groot zijn, kan Leinse 

zelfs een tijdje leiding komen geven als interim-directeur. En dan is zo’n school er 

meestal in een jaar of wat weer bovenop. Hoe doet hij dat? Tips & tricks van een senior 
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‘Rapport-
vergaderin-
gen kunnen 
veel korter’

Consultant Ton Leinse haalt scholen uit het slop

Veranderen, bezuinigen en omgaan met weerstand
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zo werkt het niet. Je moet ze 
iets positiefs geven om over te 
praten”, legt Leinse uit. “En 
dat verzin je door onconven-
tioneel te denken, buiten de 
gebaande kaders.” 
Zo liet hij op een school in 
Zaltbommel coole trainings-
pakken maken voor de ten-
nisvereniging. De leraren zelf 
droegen die trainingspakken 

ook. Maar ze waren nergens te koop. “Dat trok de aandacht, 
iedereen wilde de pakken hebben.” 
Een ander voorbeeld is het gymnasium dat altijd maar pro-
beerde niet elitair over te komen. Leinse draaide de boel om 
en ging samenwerken met de roeivereniging; in plaats van 
gym, kregen de leerlingen roeiles. Er waren zelfs plannen, 
om een butler les te laten geven in etiquette. 
Als het beter gaat met een school en het team heeft er weer 
zin in, is het zaak dat zo te houden. “Daarom moet je elk 
succes dat je behaalt uitventen.” Leinse reikte op een ROC 
elke week een fles wijn uit aan een docent die zich bijzonder 
verdienstelijk gemaakt had. “Maar je kan ook de pers afstu-
ren op die ene juf met dat leuke project. Als je de behaalde 
successen maar viert, want dat motiveert.” 

‘Gummetjesschool’
Vol enthousiasme vertelt Ton Leinse over de Tarieqschool 
in Eindhoven waar hij nu twee jaar parttime, als interim-
directeur werkt. Er was van alles mis op deze islamitische 
basisschool. De 
inspectie vond de 
kwaliteit onder 
de maat. En qua 
organisatie was 
de Tarieq een 
‘gummetjes-
school’. Dat is, 
in het jargon 
van Leinse, een 
school waar 
niemand een 
beslissing durft te 
nemen; zelfs voor 
iets kleins als 
een gummetje is 
toestemming van 
bovenaf nodig. 
In dit geval 
bemoeide het 
bestuur zich met 
alle details. 
Leinse hielp 
de school er 

bovenop door de leerkrachten zo veel mogelijk verantwoor-
delijkheid te geven. Zij gingen op zoek naar geschikte onder-
wijsmethodes en ontwikkelden een doorlopende leerlijn. De 
kwaliteit van het onderwijs verbeterde en nu melden zich 
veel nieuwe leerlingen.
Door de zorgvuldig opgebouwde contacten met de lokale 
pers,  bleef het succes van de school niet onopgemerkt. 
Leinse toont een twee pagina groot artikel in het Eindhovens 
Dagblad; een lovend kijkje achter de schermen bij Tarieq. 
Wordt het niet moeilijk deze school in juli te verlaten? Leinse 
denkt van niet. Na de zomer begeleidt hij de nieuwe direc-
teur nog een half jaar, dus het afscheid nemen gaat geleide-
lijk. Maar het is niks voor hem om lang op één school te wer-
ken. “Ik zet liever iets nieuws op, ik moet kunnen knokken.”

Advies nodig? 
Neem contact op met Ton Leinse, adviseur en interim-
directeur, via  tleinse@vosabbconsulting.nl. 
Of bel VOS/ABB Consulting, 0��8-�05�00. 

Consultant Ton Leinse haalt scholen uit het slop
‘Er moet 
iets positiefs 
zijn om over 
te praten’
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Ton Leinse bij de Tarieqschool in Eindhoven, 
zijn laatste succes.



sponsors in zee, maar ook zij kunnen 
meer binnenhalen”, zegt Schmitz. 
Drempelvrees is volgens hem zeker 
niet nodig: het ontvangen van geld 
van sponsors is officieel toegestaan. 
Er is zelfs geen maximum gesteld 
aan het bedrag dat het onderwijs 
zo binnenhaalt. Wel zijn er ethische 
normen om te voorkomen dat een 
commercieel bedrijf via sponsoring 
greep zou kunnen krijgen op de 
inhoud van het onderwijs. 
Het ISF ziet veel mogelijkheden voor 
scholen om aan extra geld te komen. 
Het gaat dan niet alleen om geld van 
bedrijven. “Een school kan bijvoor-
beeld ook een donateursnetwerk 
opbouwen onder oud-leerlingen. 
Er zijn altijd wel oud-leerlingen die 
carrière hebben gemaakt en hun 
oude school nog een warm hart toe-
dragen. Je kunt ook denken aan het 
werven van legaten. Feit is: als je het 
niet vraagt, krijg je het zeker niet”, 
zegt Schmitz. Hij vervolgt: “Het gaat 

overigens niet altijd alleen om geld inzamelen. Voor de positi-
onering van de school is het ook van belang om een goed net-
werk op te bouwen in de regio”.
Het ISF houdt zich bezig met opleiding, advies en belangenbe-
hartiging. Voor VOS/ABB zal het ISF een speciaal opleidings- en 
begeleidingsprogramma ontwikkelen, waar leden tegen gere-
duceerd tarief aan kunnen deelnemen. Ze worden dan opge-
leid om zelf fondsen te werven en kunnen bij hun activiteiten 
worden begeleid door een expert van het ISF. Op het gebied 

van belangenbehartiging houdt het ISF zich onder meer 
bezig met de ontwikkeling van een keurmerk en met 
de regelgeving van de Belastingdienst. “We hebben al 
bereikt dat giften aan veel lokale goede doelen, waar-
onder scholen, worden vrijgesteld van belastingen”, zegt 
Schmitz. “Door de samenwerking met VOS/ABB hebben 
we een grote achterban in het onderwijs, waardoor we 
sterker staan bij de belangenbehartiging”.

Informatie: Arjan Klein, senior adviseur ISF, 
tel. 06-28318440, aklein@isf.nl of www.isf.nl.

Door het samenwerkingscontract met ISF kunnen leden van 
VOS/ABB tegen gereduceerd tarief profiteren van advies-
diensten en opleidingen om tot betere fondsenwerving te 
komen. “Het zullen hier nooit Amerikaanse toestanden wor-
den”, zegt Schmitz. “In de Verenigde Staten zijn instellingen 
vaak sterk afhankelijk van gulle gevers. Hier is vastgelegd dat 
scholen hun kernactiviteiten niet uit sponsorgelden mogen 
financieren en dat is ook niet nodig. Wel kunnen scholen 
extra activiteiten ontwikkelen met behulp van fondsenwer-
ving, en daardoor aantrekkelijker worden voor leerlingen. Ze 
kunnen hun imago en marktpositie ermee 
verbeteren”. 
Uit onderzoek van het ministerie van OCW 
is gebleken dat ongeveer de helft van de 
scholen actief is op het gebied van fond-
senwerving. Gemiddeld halen de actieve 
basisscholen �000 euro per jaar op; de 
vo-scholen die aan fondsenwerving doen, 
ontvangen gemiddeld 18.000 euro per jaar. 
“Veel scholen zijn dus wel over hun drem-
pelvrees heen en gaan bijvoorbeeld met 

Scholen halen nog te weinig geld uit sponsoring en fondsenwerving. “Er liggen veel 

kansen”, zegt Paul Schmitz, directeur van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwer-

ving (ISF), dat onlangs een contract heeft gesloten met VOS/ABB.  “Fondsenwerving is 

een interessante inkomstenbron voor het onderwijs, maar hooguit de helft van de scho-

len maakt er gebruik van”. 

‘Sponsor-
geld is 
officieel 
toegestaan’

‘Veel kansen om aan extra geld te komen’
Fondsenwerving interessante inkomstenbron voor scholen
tekst: Lucy Beker • foto: Martin Droog

De ondertekening van het contract tussen VOS/ABB en het ISF. 
Links Paul Schmitz, midden Marc Otto (financieel directeur 
VOS/ABB) en rechts Peter Helmer (voorzitter van het ISF).
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Liegen over bijbaan leidt 
tot strafontslag

Gelijk en ongelijk

Een werknemer heeft een bijbaan 
in dezelfde sector, zonder dat zijn 
werkgever ervan op de hoogte 
is. Ze meldt zich ziek, maar werkt 
wel door in haar bijbaan. Dat 
overkwam een openbaar school-
bestuur. Mag de werkgever deze 
werknemer ontslaan?

Het principe
Volgens de cao’s in het primair en voort-
gezet onderwijs dient een werknemer zijn 
werkgever ervan in kennis te stellen als hij 
een betrekking bij een andere werkgever 
aanvaardt. Hij hoort zijn werkgever op de 
hoogte te brengen van alle andere werk-
zaamheden waarvoor hij salaris of anders-
zins inkomen uit arbeid ontvangt.

Het geschil
Een werknemer heeft na een eerdere gedeeltelijke afkeuring 
een kleine deelbetrekking bij een openbaar schoolbestuur. 
Nadat zij aanvankelijk met succes in deze nieuwe, kleinere 
baan werkzaam is, wordt zij na verloop van tijd weer ziek. Ze 
valt uiteindelijk  weer volledig uit. 
Na geruime tijd verklaart de bedrijfsarts dit personeelslid 
weer hersteld, hoewel het re-integratietraject moeilijk ver-
loopt door de stroeve relatie met de directeur in kwestie. 
Van werkhervatting bij het schoolbestuur komt het maar 
niet.
Intussen verneemt het schoolbestuur van het UWV dat de 
betrokken werknemer recent, tijdens haar ziekteperiode, bij 
een ander, katholiek schoolbestuur in dienst was getreden. 
Op schriftelijke vragen van het openbaar schoolbestuur ont-
kent de werknemer het bestaan van dit tweede dienstver-
band, en ook in een gesprek met vertegenwoordigers van 
het schoolbestuur ontkent ze dat ze elders werkt.
Later duikt de akte van benoeming op en komt de waarheid 
onomstotelijk op tafel: zij werkte ten tijde van haar ontken-
ningen al ruim een half jaar bij het katholiek schoolbestuur. 
Het openbaar schoolbestuur accepteert het onthouden van 
informatie, het liegen en het frustreren van de werkhervat-
ting niet. De werknemer krijgt strafontslag, dat in bezwaar 
wordt gehandhaafd. De rechtbank verwerpt het hiertegen 
ingediende beroep.
 

De uitspraak
In zijn uitspraak van 17 april �008 stelt de Centrale Raad van 
Beroep de werkgever, die steeds is bijgestaan door de onder-
wijsjuristen van VOS/ABB Consulting, in het gelijk.
De werknemer in kwestie heeft in strijd met de cao gehan-
deld en dus plichtsverzuim gepleegd door niet actief infor-
matie te verschaffen over het nieuwe dienstverband en hier-
over te liegen.  Het openbaar schoolbestuur mocht dus een 
disciplinaire straf opleggen. 
Rest de vraag of het strafontslag proportioneel was. De 
betrokken werknemer heeft de vertrouwensrelatie met de 
werkgever geschaad door tijdens een periode van volledige 
arbeidsongeschiktheid stiekem een betrekking elders aan 
te gaan, en haar re-integratie belemmerd. Dit maakt het 
plichtsverzuim ernstig genoeg om het strafontslag te recht-
vaardigen, aldus de Centrale Raad van Beroep.

Mr. Vincent Kellenaar
Senior juridisch adviseur bij VOS/ABB
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Vanaf 1 januari 2011 heeft iedere leerling recht op passend onderwijs. Dit geldt 

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

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

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

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

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

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

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

stelt u vooraf vast. Regelmatige toetsing van leeropbrengsten levert waardevolle 

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

van hele groepen tegelijk kunt optimaliseren door arrangementen gericht aan 

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

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

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

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

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

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

Alles is te leren

educatieve diensten

-00017_adv_a4.indd   1 18-04-2008   10:18:46
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Kwaliteit

Alle scholen werken aan hun kwaliteit. Goed onder-
wijs, daar gaat het om. Maar hoe meet je dat en 
wat weegt er mee? De kwaliteit van een school 
meet je niet alleen af aan resultaten van Cito-
toetsen. Het gaat ook om zaken als onderwijs-
leerproces, schoolklimaat, veiligheid, profes-
sionaliteit van het personeel, leiderschap van 
de directie. Om dat allemaal scherp in beeld 
te krijgen komen er nieuwe instrumenten 
op de markt. Daarmee kunnen schoolbe-
sturen wel degelijk grip krijgen op de 
kwaliteit van hun scholen. 

Op de volgende pagina’s komen verschil-
lende mogelijkheden aan bod om de onderwijs-
kwaliteit goed in het vizier te krijgen en te houden. Mét 
ervaringen en reacties.

In deze special:
• • • 26.  Grip krijgen op kwaliteit 
  Het Zeeuwse schoolbestuur NoBeGo steekt tijd en geld in kwaliteitssystemen op de scholen. Maar  
  het onderzoekt ook de eigen kwaliteit van het bestuur. ‘Alleen zo krijg je er grip op’.
 
• • • 28.  ‘Basisscholen kunnen zoveel meer met vve’
       ‘Voor- en vroegschoolse educatie is nog te vaak een eiland in het kwaliteitsbeleid van scholen’,   
  zegt Anna Schipper van VOS/ABB. Een artikel over doorgaande leerlijnen en eilandcultuur.
  
• • • 29.  Meer sturing dankzij nieuwe software
  Stichting IJsselgraaf in Doetinchem heeft een computerprogramma laten ontwikkelen, dat snel   
  een overzicht geeft van de prestaties van de aangesloten scholen. Het is straks te koop. 

• • • 30.  Luisteren naar leerlingen levert veel op
  De Lucia Petrus Mavo in Rotterdam houdt tevredenheidspeilingen, heel nadrukkelijk ook onder   
  leerlingen. “Ze vonden de toetsdruk te hoog. Hebben we wat aan gedaan’.



Sturen op kwaliteit door schoolbestu-
ren is actueel, nu de Inspectie van het 
Onderwijs in haar laatste onderwijsver-
slag aangaf dat tweederde van de scho-
len de resultaten niet systematisch evalu-
eert. Daardoor hebben zij en de besturen 
onvoldoende zicht op de resultaten en 
kunnen ze moeilijk sturen op kwaliteit. 
Jos Ernst van NoBeGo, met twaalf open-
bare basisscholen op Noord-Beveland en 
in Goes, herkent dit wel. 
“In de inspectierapporten lazen wij 
steeds dat het wel goed zit met de kwa-
liteit op onze scholen, maar wij vonden 
tegelijkertijd dat het ontbrak aan een 
structurele aanpak en borging van die 
kwaliteit. Daarom zijn wij begonnen met 
de invoering van een duidelijk kwaliteits-
zorgsysteem op alle scholen. Alleen zo 
kun je er als bestuur grip op krijgen”.
Jos Ernst ziet twee kanten aan het begrip 
kwaliteit. “Aan de ene kant gaat het om 
vastleggen van procedures en handelin-
gen. Beschrijven waar we mee bezig zijn, 
van tijd tot tijd vragenlijsten aan leer-
krachten en ouders voorleggen, en die 
documenten analyseren.”

‘Geen papieren tijger’
“Maar kwaliteit mag geen papieren 
tijger zijn”, vervolgt Ernst. “De echte 
kwaliteit met een grote K zit in het 
gedrag van mensen op de werkvloer. 
Kwaliteit staat of valt met het gedrag 
van een leerkracht in de klas. Daar moet 
het gebeuren. De leerkrachten moeten 
met plezier voor de klas staan, passie 
uitstralen, laten zien waar de school voor 
staat, welke doelen hier bereikt worden 
en hoe. Iedereen die binnenkomt, vooral 
ouders van potentiële leerlingen, moeten 
direct zien, voelen, proeven dat dit een 
goede school is. Het moet ervan af stra-
len, er moet over gepraat worden. Een 
kwaliteitssysteem is een hulpmiddel om 
dat te bereiken”.
Om een start te maken heeft NoBeGo 
allereerst een extern bureau onderzoek 
laten doen naar de stand van zaken op 
het gebied van kwaliteit. Vervolgens 
werd een voorlopig kwaliteitszorgmodel 
uitgewerkt, met indicatoren per aan-
dachtsgebied. Daarbij wordt gekeken 
naar de samenstelling van de leerlin-
genpopulatie en de resultaten, maar 

Grip krijgen op kwaliteit

Stichting NoBeGo stelt kwaliteitsmedewerker aan

Met de inzet van een kwa-

liteitsmedewerker maakt 

het schoolbestuur NoBeGo 

in het Zeeuwse Wilhelmi-

nadorp concreet werk van 

kwaliteit. “Die kwaliteit is 

er al op onze scholen, maar 

als bestuur willen we daar 

meer grip op krijgen”, legt 

algemeen directeur Jos 

Ernst uit. Hij voert daarom 

een structureel kwaliteits-

systeem in én doet mee aan 

een pilot met het instrument 

Zelfevaluatie Kader (ZEK) 

voor goed besturen.

tekst: Lucy Beker • foto: Willem Mieras

Jos Ernst tussen kinderen van de Stamperiusschool in 
Wilhelminadorp: ‘Voor hen doen we het allemaal’.



Grip krijgen op kwaliteit
vooral ook naar kwaliteitsaspecten als 
het professionaliseringsbeleid voor het 
personeel, leiderschap 
van de directie, visie 
op ontwikkeling en 
onderwijs, klimaat en 
cultuur in de school, 
financieel beleid, 
onderwijsleerproces en 
ouderbetrokkenheid. 
Ook wordt periodiek 
gepeild hoe personeel, 
ouders en leerlingen 
de school waarderen op punten als sfeer, 
veiligheid, informatievoorziening, functi-
oneren van het personeel, onderwijs en 
resultaten. De gegevens worden verza-
meld door middel van vragenlijsten.
“Dit levert veel informatie op, die aan-
geeft waar verbeteringen nodig zijn”, 
zegt Jos Ernst.“Dan kunnen we gericht 
bijsturen met verbeterplannen, gesprek-
ken, coaching of ondersteuning van de 
directeur. We sturen vooral op leider-
schap van de directeuren. Zij moeten de 
verbeteringen binnen hun school immers 
tot stand brengen.” 

Tijd en geld
Een dergelijke grondige aanpak kost 
uiteraard tijd en geld. “Als je dit echt 
wilt als bestuur, moet je er ook geld in 
steken”, vervolgt hij. “Gelukkig kun-
nen wij dat doen, want we hebben een 
bruidsschat meegekregen toen onze 
stichting per 1 januari �008 zelfstan-
dig werd. Daarvóór waren hier twee 
bestuurscommissies. De bruidsschat die 
de gemeenten Noord-Beveland en Goes 
ons meegaven, levert ons 
voor vijf jaar geld op, dat 
we volgens afspraak beste-
den aan kwaliteitsverbete-
ring”.
De stichting investeert in 
de aanstelling van een 
kwaliteitscoördinator. Deze 
zal de gegevens die uit het 
kwaliteitssysteem komen, 
voor het bestuur uitwerken 
en analyseren. De mede-
werker doet daarvoor een 

keer in de vier jaar op elke school een 
audit, waarin alle genoemde criteria aan 

bod komen. Na 
de zomervakantie 
wordt begonnen 
met de inrichting 
van deze functie.
Daarnaast krijgen 
de directies van 
alle twaalf scholen 
per 1 augustus 
gemiddeld 1� uur 
per week admini-

stratieve ondersteuning. “Dan kunnen de 
directeuren meer tijd steken in verdere 
kwaliteitsverbetering”, zegt Ernst. 
Verder is de stichting begonnen met de 
NoBeGo Academie, waar directeuren 
en leerkrachten vaardigheidstrainingen 
kunnen volgen, met als doel hun profes-
sionaliteit te verbeteren. 

Bestuurskwaliteit
Maar er is meer. De Stichting NoBeGo 
meet ook de kwaliteit van het bestuur 
zelf. Daarvoor wordt gebruikgemaakt 
van het ZEK instrument voor goed bestu-
ren, dat is ontwikkeld door adviesbureau 
Hoffmans & Heegsma in samenwerking 
met VOS/ABB. 
Hiermee speelt NoBeGo in op het nieuwe 
toezichtskader van de Inspectie van het 
Onderwijs, maar ook op de nieuwe Wet 
goed bestuur, die waarschijnlijk na de 
zomervakantie van kracht wordt. De 
Inspectie wil voortaan jaarlijks gegevens 
van het bestuur ontvangen en spreekt 
het bestuur ook aan op de kwaliteit 
van de scholen. De nieuwe Wet goed 

bestuur heeft alles te maken 
met good governance: een 
bestuur moet onafhankelijk 
toezicht houden. 
“Allemaal redenen om de 
kwaliteit van het bestuur 
zelf goed te bewaken”, zegt 
Ernst. “Het ZEK-programma 
geeft ons de standaarden 
voor goed toezicht, waaraan 
we onszelf kunnen toetsen. 
Dat geeft ons bestuur een 
grote meerwaarde.”

�7

‘Goed instrument 
voor besturen‘
Een goed instrument, waar schoolbe-

sturen echt wat aan hebben. Dat vindt 

Sicco Baas, VOS/ABB’s specialist op het 

gebied van onderwijskwaliteit, van 

het instrument ZelfEvaluatie Kader 

(ZEK) voor goed besturen. Ook de 

besturen die meededen aan de ZEK-

pilot reageerden positief. Dat waren 

de Stichting NoBeGo (Noord-Beveland 

en Goes), de Stichting Platoo in 

Helmond, de Gearhing in Bolsward en 

Archipelscholen in Middelburg.

ZEK bestaat uit vragenlijsten, die 

worden ingevuld door bestuurders, 

directeuren en (G)MR-leden. Aan de 

hand van de vragen beoordelen zij 

het bestuur op basis van een aantal 

standaarden, die binnen ZEK zijn gefor-

muleerd. Het zijn criteria voor goed 

bestuur, zoals integriteit, bestuurlijk 

vermogen, werkgeverschap, sturing op 

kwaliteit, én criteria voor goed toe-

zicht, zoals onafhankelijkheid, transpa-

rantie en verantwoording. 

“Het ZEK-systeem is volledig gedigi-

taliseerd”, vertelt Sicco Baas. “Het 

mooie daarvan is dat het bestuur een 

overzichtelijke uitdraai krijgt van de 

reacties. Aan de hand daarvan gaat het 

bestuur gesprekken aan en worden pri-

oriteiten en acties vastgesteld”. 

De ZEK-pilot is inmiddels bijna afge-

rond. Na de zomervakantie is ZEK 

beschikbaar voor alle besturen die hun 

eigen kwaliteit willen meten. Een con-

sultant van VOS/ABB geeft de eerste 

keer ondersteuning bij de inzet van 

het instrument. “Maar het moet een 

cyclisch proces worden. Het bestuur kan 

er zelfstandig mee verder”.

Informatie: Sicco Baas, 

shbaas@vosabb.nl of 0��8-�05��1.

‘De scholen 
krijgen 
administratieve 
ondersteuning’

special: kwaliteit

‘We 
meten ook 
de kwaliteit 
van het 
bestuur zelf’
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De Inspectie publiceerde in mei 
een evaluatierapport over de 
pilot met voor- en vroegschoolse 
educatie in de vier grote steden 
(G�). De conclusie luidt dat vve in 
de G� ‘behoorlijk van de grond is 
gekomen’ en dat de ‘voorwaarde-
lijke aspecten goed op orde zijn’. 
Anna Schipper van VOS/ABB ziet 
echter ook een aantal zorgelijke 
punten. “De Inspectie signaleert 
onder meer dat voorscholen 
twee leidsters per groep hebben, 
maar dat in de groepen 1 en � 
van de basisschool in de meeste 
gevallen geen dubbele bezetting 
meer aanwezig is. Dat heeft te 
maken met het feit dat in het 
lumpsumbudget van de scholen 
een niet-geoormerkt bedrag voor 
vve zit. Ik vind het zorgelijk dat 
er wel geld beschikbaar is, maar 
dat het kennelijk niet altijd aan 
vve wordt besteed. Dat komt de 
kwaliteit niet ten goede.” 

Doorgaande leerlijn
Het financiële knel-
punt dat Schipper 
signaleert, heeft 
alles te maken met 
de doorgaande 
leerlijn en de 
eilandcultuur.“Vve 
wordt vaak gezien 
als een op zichzelf 
staand verschijnsel, 
terwijl het dat natuurlijk hele-
maal niet is. De aansluiting kan 
stukken beter. Ik kom bij veel 
basisscholen en besturen, en dan 
merk ik dat sommige directies en 
bovenschools managers niet op 
de hoogte zijn van alle financiële 
mogelijkheden en van de door-
gaande lijn die je daarmee kunt 
realiseren.” 
Ze heeft op een aantal scholen 
ook gezien dat niet altijd duide-

lijk is welke kleuters op een voorschool 
hebben gezeten en tot de doelgroep van 
vve behoren. “Leerkrachten weten dat 
soms niet, terwijl het wel heel belang-

rijke kennis is, een voor-
waarde zelfs, om goed 
onderwijs te geven. Zorg 
dat je een goed beeld 
hebt van alle leerlingen 
die bij je binnenkomen. 
Kortom: er is bij te veel 
basisscholen nog grote 
onbekendheid met vve, 
en dat vind ik echt een 

gemiste kans.”

Advies
Schipper benadrukt dat VOS/ABB school-
besturen en basisscholen kan adviseren 
bij de verbetering van de aansluiting van 
vve bij het basisonderwijs. “Daarbij kan 
gedacht worden aan advisering over het 
verbeteren van de doorgaande lijn vanuit 
de voorschool, de financiële mogelijkhe-
den die er zijn en vve in relatie tot kwali-
teitsbeleid.”

‘Basisscholen kunnen zoveel meer 
met vve’

Anna Schipper van VOS/ABB:

special: kwaliteit
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’Onbekend-
heid met vve 
is gemiste 
kans’

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Onderzoek 
voortgezet
Het onderzoeksrapport ‘De kwaliteit 
van voor- en vroegschoolse educatie in 
de vier grote steden’ kan in delen of in 
zijn geheel worden gedownload van  
www.onderwijsinspectie.nl. Het rapport 
brengt in afzonderlijke hoofdstukken 
de vve in kaart in achtereenvolgens 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht. De Inspectie meldt dat het 
onderzoek naar de kwaliteit van de vve 
in de vier grote steden wordt voortge-
zet, waarbij de nadruk ligt op locaties 
waar relatief veel verbeteringen wense-
lijk zijn. In het vervolgonderzoek wordt 
nadrukkelijk gekeken naar het effect 
en de effectiviteit van de voorscholen.

De voor- en vroegschoolse edu-

catie is op orde als wordt geke-

ken naar de voorwaarden die 

vve mogelijk moeten maken, 

concludeert de Inspectie van het 

Onderwijs. “Dat is op zich goed 

nieuws, maar wat je nog te vaak 

ziet, is dat vve een eiland is in 

het kwaliteitsbeleid van basis-

scholen”, zegt senior beleids-

medewerker Anna Schipper van 

VOS/ABB. 

‘Voor peuters en kleuters kan de 
doorgaande leerlijn nog beter’.
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richte beleidsinitiatieven te nemen. We 
zien nu namelijk exact op welke punten 
een school het goed  doet en wat de 
eventuele knelpunten, trends en ontwik-
kelkansen zijn”, verklaart Bieleman zijn 
enthousiasme over het programma. 
Ook de scholen vinden de software waar-
devol. “Ze vinden het praktisch en goed 
toepasbaar. Ze juichen het toe dat ze nu 
waardevolle, overzichtelijke informatie 
in handen hebben om doelgericht te 
werken aan de realisatie van hun ambi-
ties. Ze zien bijvoorbeeld welke groepen 
onder verwachting presteren, in welke 
groepen de prestaties slechter zijn dan 
in voorgaande jaren, welke leergebieden 
meer aandacht moeten krijgen of welke 
individuele leerlingen extra ondersteu-
ning nodig hebben.” 

Landelijk
Bij de ontwikkeling van dit software-
systeem is men niet over één nacht ijs 
gegaan. Afgelopen maanden vond een 
uitvoerige test plaats op drie scholen. Op 
basis van hun ervaringen en opmerkin-
gen is de software vervolmaakt. Nu is het 
systeem klaar om in gebruik te worden 
genomen door alle scholen van Stichting 
IJsselgraaf.
En als het aan Bieleman ligt, wordt het 

systeem uitgerold over het 
hele land. “We hebben 
gewoon een heel goed 
systeem ontwikkeld, dat 
haar waarde in de praktijk 
heeft bewezen. Andere 
scholen moeten hier ook 
van kunnen profiteren, 
zij moeten het wat ons 
betreft voor een redelijk 
bedrag kunnen aan-
schaffen. Aantrekkelijke 

Meer sturing dankzij nieuwe 
software

Direct inzicht in prestaties van de scholen
tekst: Karin van Breugel • foto: Joost Grol

De Stichting IJsselgraaf, met twintig scho-
len in de regio Doetinchem, is al langere 
tijd bezig met het ontwikkelen van appli-
caties om de prestaties van haar scholen 
te kunnen volgen. “Door het verande-
rend inspectietoezicht wordt het nóg 
belangrijker om goed inzicht te hebben 
in de ontwikkelingen op jouw scholen. Je 
gaat nu immers in samenspraak met de 
inspectie bepalen hoe het  toezicht vorm 
krijgt. Het is daarvoor belangrijk dat je 
weet hoe de vlag erbij hangt en dat je de 
inspectie objectieve, meerjarige gegevens 
kunt aanbieden”, aldus Bieleman.

Goed inzicht 
Stichting IJsselgraaf besloot een speciaal 
softwaresysteem te laten ontwikkelen 
door PST Business Solutions. Bieleman: 
“Dit bedrijf ontwikkelt veel software 
voor het bedrijfsleven om bedrijfsproces-
sen te ondersteunen. Dat sprak ons aan.”
PST heeft de verwachtingen waarge-
maakt. Er ligt inmiddels een systeem dat 
alles kan wat dit schoolbestuur wilde. 
“Met één druk op de knop hebben wij 
een betrouwbaar, actueel overzicht 
van de prestaties van onze scholen. 
Desgewenst gedifferentieerd per leer-
gebied, per groep of zelfs op – geanoni-
miseerd - leerlingenniveau. Niet alleen 
van het lopende schooljaar, 
maar van meerdere jaren. 
Het systeem is ook geschikt 
voor benchmarking: we 
kunnen onze scholen onder-
ling en met andere scholen 
in het land vergelijken.” 

Waardevol 
“Dit systeem verschaft het 
bestuur handvatten om 
beter te sturen en doelge-

bijkomstigheid daarvan: op die manier 
kunnen wij een deel van de investerin-
gen terugverdienen. Een gezond stukje 
ondernemerschap, zullen we maar zeg-
gen.” 

Informatie
Stichting IJsselgraaf, Gerbert Bieleman, 
0�1� �8� 990, www.ijsselgraaf.nl
PST Business Solutions, Paul Kölzer, 
0��� 68� �66, www.pst.eu

‘Andere 
scholen 
kunnen hier 
ook van 
profiteren’

Op elk moment inzicht hebben in de prestaties van de aangesloten scholen. Die wens was 

voor de Stichting IJsselgraaf de reden om een nieuw softwaresysteem te laten ontwikkelen. 

De proefinvoering heeft inmiddels de gebruikswaarde ervan bevestigd. Algemeen directeur 

Gerbert Bieleman is enthousiast.

Gerbert Bieleman: 
‘Een heel goed systeem ontwikkeld’.
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De rooms-katholieke Lucia Petrus Mavo 
valt onder het bestuur LMC, dat lid is 
van VOS/ABB. De school staat bekend 
als kleinschalig. Met duidelijke regels 
worden er goede resultaten bereikt. 
Directeur Bas Muilwijk, die geldt als de 
verpersoonlijking van het strikte beleid, 
haalde twee jaar geleden uitgebreid 
de plaatselijke media met het bericht 
dat toen alle examenkandidaten waren 
geslaagd. Onder meer het Rotterdams 
Onderwijs Magazine besteedde er aan-
dacht aan. Een kopie van het artikel 
hangt nog prominent op het prikbord in 
de werkkamer van Muilwijk. 
“Die journalist kwam toen direct met de 
vervelende vraag hoe ik dat fantastische 
resultaat dacht te kunnen vasthouden! 
Ja, dat is natuurlijk niet gelukt, want 
als je je boerenkolenver-
stand gebruikt, dan weet 
je dat je maar één keer de 
Staatsloterij wint. Maar onze 
slagingspercentages zijn 
nog steeds hoog, zeker als 
je onze doelgroep in ogen-
schouw neemt. We hebben 
��6 leerlingen, bijna alle-
maal allochtoon.”

Gematigd tevreden
Muilwijk geeft als rasechte 
Rotterdammer rechttoe rechtaan te ken-
nen dat hij graag zelf zijn beleid bepaalt 
met zo min mogelijk bemoeienis van zijn 
bestuur. Maar hij is blij met het initiatief 
van LMC om periodieke tevredenheids-
peilingen uit te voeren. “Ja, dat is mooi, 
daar kunnen we wat mee! LMC doet dat 
voor al haar scholen, die zelf de resulta-
ten kunnen oppakken en ermee aan het 
werk gaan.” 
LMC peilt de tevredenheid onder de 
ouders, het personeel en heel nadruk-

kelijk ook onder de 
leerlingen. “Die zijn ten-
slotte onze klanten. Het 
is belangrijk te weten 
hoe zij over ons onder-
wijs denken, en over ons 
personeel en alle andere 
zaken die zij van belang 
vinden.” 
Het resultaat van de 
leerlingtevredenheids-
peiling van �005, die werd uitgevoerd 
door het Bureau voor Praktijkgericht 
Onderzoek (BvPO), was dat de school een 
6,� kreeg, wat overeenkwam met ‘gema-
tigd tevreden’. De leerlingen bleken 
vooral meer vrije tijd te willen, school 
over het algemeen saai te vinden en de 
Lucia Petrus te streng. 

“Je moet je realiseren 
dat het pubers zijn, die 
het van nature niet eens 
zijn met wat wij als auto-
riteiten van ze willen. 
De lessen beginnen bij 
ons altijd stipt op tijd, 
daar tornen we niet aan, 
te laat komen is er niet 
bij. Wij controleren ook 

altijd of leerlingen hun huiswerk hebben 
gemaakt. Vertrouwen is goed, maar con-
trole nog beter.”
“De structuur bij ons op school is zoda-
nig, dat we de leerlingen met een gerust 
hart naar het examen sturen. Het was te 
verwachten dat ze liever zouden zien dat 
we minder streng waren en dat ze meer 
vrije tijd hadden. Sterker nog: het zou 
raar zijn geweest als ze dat niet hadden 
gewild. De kritiek die je op deze punten 
zag, was voor ons geen aanleiding om 
ons beleid te veranderen. We zijn geen 
bedrijf, we zijn een school en doen wat 
in onze ogen het beste is voor de toe-

komst van onze kinderen.” 
De leerlingen oordeelden ook 
niet zo positief over de wijze 
waarop de docenten lesga-
ven. Ook dat kan Muilwijk 
verklaren: “Wij hadden in die 
tijd veel nieuwe docenten, en 
de één is nu eenmaal sneller 
ingewerkt dan de ander. Met 
veel nieuwe leraren loop je 
het risico dat de kwaliteit van 

de lessen niet voldoet aan wat je zou wil-
len. De leerlingen hadden gelijk, maar de 
omstandigheden verklaarden veel.” 
De hoge toetsdruk die werd ervaren, 
was een kritiekpunt dat wel reden was 
voor verandering. “Door een andere 
indeling van het jaar, met drie in plaats 
van vier rapportperiodes, spreiden we 
die druk nu meer. Zo hebben we ook de 
werkdruk van de docenten wat kunnen 
verlagen. Wat we op basis van de pei-
ling ook constateerden, was dat in een 
aantal gevallen de methode de baas was 
over de docent. Nu gebruiken we onder 
het motto ‘minder is meer’ de essentiële 
onderdelen uit de methodes. Het heeft 
bij Nederlands weinig zin om een aantal 
lessen te besteden aan het wederkerig 
voornaamwoord, terwijl we de d’s en de 
t’s erin moeten slijpen.”

Geen kluisjes
Uit de peiling kwamen ook positieve 
punten naar voren. Zo gaven veel leer-
lingen aan dat ze zich op school veilig 
voelden. “Dat heeft te maken met onze 
open cultuur. Dat zie je al als je hier het 
gebouw binnenkomt, dat is heel open. 
Iedereen kent elkaar en kan elkaar 
zien, er is sociale controle en onderling 
vertrouwen. We hebben als een van de 
weinige scholen in de stad geen kluisjes. 
Natuurlijk wordt er ook hier wel eens 

‘Luisteren naar leerlingen levert  veel op’
Kwaliteitsbeleid op veilige school met strikte regels 
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Het oordeel van leerlingen, ouders en personeel is belangrijk voor het kwaliteitsbeleid van 

de school, maar mag niet allesbepalend zijn. “We zijn geen bedrijf dat doet wat de klant 

wil om zoveel mogelijk geld te verdienen”, zegt directeur Bas Muilwijk van de Lucia Petrus 

Mavo. Het bestuur van deze school in Rotterdam voert periodieke tevredenheidspeilingen 

uit. 

’Je moet je 
realiseren 
dat het 
pubers zijn’ 

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

’We doen 
wat het 
beste is 
voor onze 
leerlingen’ 
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‘Luisteren naar leerlingen levert  veel op’
wat gestolen, maar dat is heel beperkt. Ik 
doe overdag ook nooit mijn werkkamer 
op slot.” Andere positieve punten uit de 
peiling waren de informatievoorziening 
door de school en het feit dat de Lucia 
Petrus Mavo rekening houdt met ver-
schillen in religieuze en culturele achter-
gronden.

Het leerlingtevredenheidsonderzoek uit 
2005 staat op de website van de school:  
www.luciapetrus.nl (leerlingen>
tevredenheid).

Bas Muilwijk: ‘De kritiek van leerlingen op de
hoge toetsdruk was reden voor verandering.’
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met een onafhankelijke spelleider, die 
het spel goed kent. Enkele consultants 
van VOS/ABB zijn speciaal getraind om 
met dit spel te werken. Het zijn onder 
anderen Anna Schipper en Sicco Baas. 
Het spel is te koop voor �75 euro. Meer 
informatie op www.schoolaanzet.nl/kwa-
liteitszorg.
Er bestaat  ook een versie van dit spel, 
gericht op schoolleiders en hun team.  
Scholen kunnen – bijvoorbeeld op een 
studiemiddag -  het spel spelen in een 
in company-workshop onder leiding van 
Sicco Baas. De workshop duurt twee tot 
drie uur, maar Baas garandeert de deel-
nemers dat ze ‘binnen één minuut’ met 
hun collega’s in gesprek zijn over hun 
vak. Mail hem via shbaas@vosabb.nl. U 
krijgt dan persoonlijk advies.

�� over onderwijs

Spel geeft inzicht in kwaliteit

Bent u bezig met kwaliteitsverbetering 
op uw school? Bel VOS/ABB voor onder-
steuning en advies. Sicco Baas en Anna 
Schipper zijn de experts op het gebied 
van onderwijskwaliteit. Neem contact 
met hen op via 0��8-�05�00 of kijk op  
www.vosabb.nl.

Sicco BaasAnna Schipper

Advies nodig?

lijke wijze kan het bestuur zo de betrok-
ken mensen enthousiast maken voor het 
ontwikkelen van een (beter) kwaliteits-
beleid op bovenschools niveau. 
Aan de hand van de kaartjes en stel-
lingen in het spel ontstaat een discussie. 
Wat gaat er goed en wat gaat er minder 
goed? Op grond van die uitkomsten 
wordt het mogelijk een nadere priori-
tering van actiepunten te maken. Ook 
wordt op deze manier concreet waar het 
bestuur voor staat, hoe krachtig het is, 
welke maatschappelijke visie het school-
bestuur uitdraagt  en hoe het school-
bestuur zich intern en extern profileert. 
Daarbij is een belangrijke rol weggelegd 
voor de spelleider, die steeds nagaat of 
er eensgezindheid over de stellingen is. 
Het is aan te raden om het spel te spelen 

‘Schoolbestuurders uitgedaagd!’ is een 

nieuw spel, waarmee schoolbesturen en 

bovenschools managers hun kwaliteits-

zorg op bovenschools niveau in kaart 

kunnen brengen. Door het bordspel met 

een groep bestuurders en schoolleiders 

te spelen, ontstaat een beeld van het 

kwaliteitsbeleid op de verschillende 

scholen, het bestuursbeleid op dit gebied 

en de sterke en zwakke punten daarin.

Het spel kan heel goed gebruikt wor-
den als start van een gezamenlijk 
(zelf)evaluatietraject op bovenschools 
niveau. Ook leden van de (G)MR kunnen 
meedoen. Op een speelse en toeganke-


