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Schooltijd aangepast aan bioritme: ‘Zo leren ze meer’

Miljoenenvoordeel door gezamenlijke inkoop
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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
De vacaturebank voor het primair en 
voortgezet onderwijs

•  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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‘Managers zijn onmisbaar’
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER én van de tijdelijke Commissie 
Leraren, zegt in dit interview met Over Onderwijs dat goede managers net 
zo onmisbaar zijn voor het onderwijs als goede leraren. Het dreigende tekort 
aan schoolleiders vindt hij zorgwekkend.
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School en bioritme
Openbare basisschool De Oosterweide in Gouda heeft het lesrooster aange-
past aan het bioritme van de kinderen. Dat komt neer op een langere lunch-
pauze en een langere schooldag. Daardoor zouden de leerlingen meer van de 
lessen opsteken. Tussen de middag krijgen ze sport- en culturele activiteiten 
aangeboden.
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Miljoenenvoordeel
Elf scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland doen mee in een groot 
samenwerkingsverband voor collectieve inkoop van producten en diensten. 
Naar verwachting gaat dit een miljoenenvoordeel opleveren. Met het uitge-
spaarde geld willen de deelnemers het imago van het Zeeuwse onderwijs ver-
sterken, zodat de jeugd in de regio blijft. 

26

Betaalde pleinwacht
Het Tilburgse Beatrix College betaalt buurtbewoners om in de pauzes toe-
zicht te houden op de leerlingen. Het was even wennen, maar het project 
Pleinwacht draait nu al vijf jaar met succes. Deze aanpak levert veel op. 

0
  4     In het kort

05 Commentaar 

  6  Mystery guest  

  7  Trots op kleurrijke school

14  Nieuw team doorbreekt spiraal

Inhoud

En verder

16  Het debat: feminisering

18  Guido Beckers over het vmbo

20  Het gebouw: Segbroek College

22 Leren van elkaar

24  De Vijf Vragen: Berlicum

28 Gelijk en ongelijk

29  Workshop in company

30  Gezien

31  Service en colofon



iedereen aanraden ermee aan de slag te gaan. De kinderen 
vonden het prachtig en het past prima in een project voor 
hoogbegaafden”, zegt Sattler. 
Op de website  www.gamemakerkids.nl heeft projectleider 
Anette Smit een weblog bijgehouden. Op deze website is 
GameMaker Kids inmiddels gratis te downloaden en er staat 
ook meer informatie.

In het kort

over onderwijs

De kinderen van OBS De Weier, Roets 
en De Stapvoorde gingen in vijf groep-
jes aan de slag met het programma 
GameMaker, met behulp van het lespak-
ket GameMaker Kids van Technika10 
Nederland. Technika10 heeft tot doel 
meisjes te interesseren voor techniek; de 
Almelose scholen wilden met dit project 
nagaan of het samen maken van games 
kan bijdragen aan de sociale vorming en 
het samenwerkend leren van meerbe-
gaafde leerlingen. 
Op alle fronten bleek het project een 
succes. De kinderen waren laaiend 
enthousiast over GameMaker, hun 
ouders ook. Directeur Aaldert Sattler 
van De Weier: “Ze leerden niet alleen 
programmeren, calculeren en als-dan-
constructies bedenken, maar ze moesten 
ook echt samenwerken met hun groepje. 
Kinderen van wie je het niet verwachtte, 
namen ineens het voortouw en trokken 
anderen mee. Erg leuk.” De school heeft 
dit jaar geïnvesteerd in meer aanbod voor hoogbegaafde 
leerlingen. Zij krijgen nu ook Spaans, filosofie en een master-
class VO. “Het gameproject gaf meteen een extra impuls aan 
de start van die vakken”, aldus Sattler. 
Kennisrotonde heeft de Almelose scholen voor 80.000 
euro gesubsidieerd in dit pilotproject. Het programma 
GameMaker is nu beschikbaar voor andere scholen. “Ik kan 

Begaafde leerlingen maken games
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De advieslijn 0800-5010 voor ouders is uitgebreid met de 
rugzaklijn en de dyslexielijn.  Daarmee is een nog completer 
aanbod van informatie en advies ontstaan, dat direct en gra-
tis via de telefoon en via de website www.50tien.nl beschik-
baar is. Ouders met een vraag over dyslexie of de rugzak 
worden direct doorverbonden met een medewerker van de 
oudervereniging Balans (voor dyslexie) of van de Chronisch 
zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad). 
De vraagbaak voor ouders is drie jaar geleden opgericht door 
de Vereniging van Openbaar Onderwijs in samenwerking 
met andere ouderorganisaties en het ministerie van onder-

Drie openbare basisscholen in Almelo hebben onlangs een geslaagd pilotproject van Kennisrotonde afge-

rond. Onder het motto ‘Begaafde leerlingen gamen samen’ hebben vijftien leerlingen uit de groepen 6, 

7 en 8 met elkaar nieuwe computerspellen gemaakt. Het project was onderdeel van een groter plan om 

meerbegaafde kinderen extra aandacht te geven.

wijs. Doel was ouders een mogelijkheid te geven zich goed 
te informeren, zonder dat ze daarvoor direct naar de school 
moeten. De meestgestelde vragen gingen de afgelopen 
jaren over pesten, overgaan en zittenblijven. Ook leerplicht, 
schoolkeuze en dyslexie staan in de top 10.

Omdat scholen ook baat hebben bij goed geïnformeerde 
ouders, wordt aan schoolleiders en – besturen gevraagd om 
nog eens de aandacht te vestigen op 5010. Dat kan bijvoor-
beeld via informatiebrieven of de website van de school. In 
�008 volgt een grote campagne voor 5010. 

Meisjes op obs De Weier bezig met
het maken van een echte game.

Meer info voor ouders via 5010



Directeur Hanneke Koster van De Driemark: “Leerlingen 
in de bovenbouw hebben veel examenonderdelen en je 
moet erg oppassen dat je ze niet overbelast, dus die toet-
sen plannen we goed, buiten het lesrooster in aparte uren. 
Vaak werd die planning dan weer door ziekte van docenten 
onderuit gehaald. Dat ondervangen we nu met de externe 
surveillanten. Ander voordeel: de docenten kunnen gewoon 
lesgeven terwijl toetsen worden afgenomen.” 
De surveillanten zitten in schaal �, ze worden als toezicht-
houder betaald en zijn dus een stuk goedkoper dan docen-
ten. Het was niet moeilijk om goede surveillanten te vinden. 
De school vond de surveillanten via het arbeidsbureau en 
via een stukje in de plaatselijke krant. “Daar kwamen goede 
mensen op af”, zegt Hanneke Koster. “Vooral ouderen met 
een goede opleiding en veel ervaring.” 

Sinds dit schooljaar huurt de openbare scholengemeenschap De Driemark in Winterswijk mensen van 

buiten in om te surveilleren tijdens de toetsen van de bovenbouwleerlingen havo en vwo. Er zijn elf ex-

terne toezichthouders die voor dit werk worden betaald, maar toch spaart de school hiermee geld uit. Het 

belangrijkste is echter dat deze oplossing rust geeft in het toetsenrooster.

Urennorm
De strakke urennorm van 10�0 lesuren, waar de minister aan 
vasthoudt, was voor De Driemark niet de aanleiding om met 
externe surveillanten te gaan werken. Maar het kan daar wel een 
bijdrage aan leveren, omdat de docenten hierdoor kunnen blijven 
lesgeven tijdens toetsen.
Er zijn overigens meer mogelijkheden om mensen van buiten in 
te zetten in de school. Het Beatrix College in Tilburg heeft omwo-
nenden in dienst als pleinwacht tijdens pauzes. Lees op pagina �6 
hoe het Beatrix College dit heeft geregeld.

Commentaar

Plasterk en de managers
Minister Plasterk bewijst het 
onderwijs geen dienst met zijn 
uitspraken over het manage-
ment. Hoe komt het toch dat 
hij spreekt van ‘veelverdienende 
managers’ waar leraren last van 
zouden hebben? 
Het wekt niet de indruk dat 
Plasterk weet hoe het onderwijs 
in elkaar steekt. De Nederlandse 
scholen hebben de afgelopen 
decennia door de decentra-
lisering steeds meer taken 
gekregen. Werkgeverstaken, die 
zijn overgeheveld van de over-
heid naar de scholen. Dat werk 

wordt door het management van de school gedaan, zodat de 
leraren rustig kunnen lesgeven. Juist daarom is het van belang 
dat scholen over een krachtig management beschikken. Geen 
school, geen leraar, kan zonder management. Het is verbazend 
dat juist de minister dit niet inziet.
Gelukkig zijn er ook invloedrijke mensen die het wel scherp 
zien, zoals Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER én van 
de commissie die de lerarentekorten onderzocht. In het inter-
view met Over Onderwijs, op pagina 8/9 van dit blad, zegt hij 
wat VOS/ABB al heel lang weet: goede managers zijn onmisbaar 
in het onderwijs.  
In onze visie gaat het niet alleen om goed management, maar 
ook om goed leiderschap en goed werkgeverschap. Dat is alle-
maal nodig om docenten, en dus ook de leerlingen,  goed te 
laten presteren. Die prestaties, daar gaat het uiteindelijk om 
en daar werken we allemaal aan. Het wordt tijd dat minister 
Plasterk de verbanden ziet.

Joop Vlaanderen
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Senioren surveilleren bij toetsen

Nieuwe website VOS/ABB 
in aanbouw
VOS/ABB bouwt aan een nieuwe website. Dat is 

nodig omdat sinds de invoering van de e-mail-

nieuwsbrieven het bezoek aan de website enorm is 

toegenomen.

In januari van dit jaar had www.vosabb.nl ruim �8.000 unieke 
bezoekers per maand, in september was dit getal gestegen 
tot �6.�95, met een top in juni toen er 5�.8�� unieke bezoe-
kers kwamen. Met name op de maandag, de dag waarop de 
e-mailnieuwsbrief wordt verzonden, vertonen de statistieken 
uitschieters naar �500 bezoekers per dag. Soms leidt dit tot 
technische problemen, waardoor de website trager wordt. 
Met de nieuwe website, die gebruikmaakt van een geheel 
nieuw systeem, zijn die problemen verleden tijd. De website 
zal in alle opzichten sneller worden.

Meer mogelijkheden
Niet alleen de techniek verbetert, ook de navigatie wordt 
tegelijkertijd vereenvoudigd. Bovendien krijgt de nieuwe 
website meer functionaliteiten. Leden krijgen de mogelijk-
heid om hun eigen gegevens in te voeren. U kunt straks bij-
voorbeeld een eigen wachtwoord kiezen of uw e-mailadres 
veranderen.
Wat uiteraard niet verandert, is de actualiteit van 
www.vosabb.nl. Elke dag al het onderwijsnieuws dat 
relevant is voor schoolleiding en bestuur. 
Volgens plan gaat de nieuwe website begin �008 online. 
Leden ontvangen daarover nog nadere informatie.



De jaarlijkse open dag is voor veel scholen het grootste 
marketing-evenement van het jaar. Op die dag komt het 
aan op een goede presentatie en uitstraling. VOS/ABB 
wil haar leden daarbij helpen met een nieuwe activiteit: 
de mystery-guest. 
Schakel een mystery guest van VOS/ABB Consulting in 

en ontdek hoe aantrekkelijk uw school is. 

Dit aanbod van de mystery guest past in de uitbreiding van de acti-
viteiten van VOS/ABB Consulting. Sinds kort is er nieuwe expertise 
beschikbaar voor de ondersteuning van scholen bij hun communi-
catie- en marketingbeleid. Het is dan ook een marketing-deskundi-
ge die – op aanvraag – onopvallend een school bezoekt tijdens de 
voorlichtingsdag of –avond of het open huis. Hij of zij ‘proeft’ de 
school en brengt na afloop een concreet advies uit om de presenta-
tie en het imago van de school te verbeteren. Zo haalt u maximaal 
rendement uit uw open dag. 
VOS/ABB Consulting zorgt ervoor dat u binnen een week na het 
bezoek een rapport ontvangt met concrete en bruikbare tips en 
suggesties. Van uw kant vraagt dit ‘onderzoek’ weinig inspanning. 
De school hoeft alleen maar – voor een redelijke prijs – een mys-
tery guest te bestellen bij Consulting. Daarbij valt nog te kiezen 
uit meerdere opties: u kunt vragen om een algemene indruk, maar 
u kunt de deskundige ook vragen op specifieke zaken te letten, 
bijvoorbeeld de aankleding van het gebouw, de routing in de 
school, de bewegwijzering, de herkenbaarheid van verschillende 
afdelingen, de sfeer, de communicatiemiddelen, of het contact tus-
sen leraren en (toekomstige) leerlingen. Naast de snelle rapportage 
binnen een week kunt u ook kiezen voor een creatieve rapportage 
tijdens een personeelsbijeenkomst (met behulp van acteurs), of een 

prikkelend startschot voor nieuw 
kwaliteitsbeleid. 

Wilt u een mystery guest bestellen, 
reageer dan voor �0 december. Bel 
of mail een van VOS/ABB’s  marke-
tingdeskundigen: 

Ronald Dolfing, 06-��9 �9 687,
rdolfing@vosabbconsulting.nl, 
Annelies Schrijver, 0��8-�05 �9�, 
aschrijver@vosabb.nl
Riejanne Boeschoten, 06-��9 �9 678, 
rboeschoten@vosabbconsulting.nl, 
Marlous Elstgeest, 06-1�9 �18 �8, 
melstgeest@vosabbconsulting.nl, 
Ankie Knijnenburg, 06-1�9 �85 76, 
aknijnenburg@vosabbconsulting.nl   

In het kort
Mystery guest 
geeft imago-tips Uw school 

als merk 

•  Uw school onderscheidend 
positioneren in de regio?

•  Consequent bouwen aan uw imago?

•  De leerlingenwerving verbeteren? 

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

De 
wervende 
factor

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

Mentorprojecten als 
maatschappelijke stage
Ook mentorprojecten binnen de school zijn geschikt 
voor de invulling van de maatschappelijke stage. 
Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt 
gezegd tijdens de conferentie ‘Mentoring, koersen 
op kansen’, in november in Amersfoort.
 
Steeds meer scholen beginnen met een mentorproject. Het 
houdt in dat jongere leerlingen individueel worden begeleid 
door een mentor, vaak een medeleerling of medestudent uit 
een hoger leerjaar. “Die persoonlijke aandacht is een gouden 
formule”, zei Van Bijsterveldt op de conferentie.

Op de conferentie werd ook de eerste publicatie van het 
Kennispunt Mentoring gepresenteerd: ‘Koersen op kansen. 
Voorbeelden uit de mentoringspraktijk’. De publicatie is te 
bestellen via de website van Sardes www.sardes.nl. 
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gedaan. De nieuwe middelen zijn beperkt gebleven. Toen de 
bovenschools manager kwam kijken, raakte hij enthousiast 
en vond dat ook het plafond geschilderd moest worden en er 
een nieuwe vloer in moest.” 
Dat is een grindvloer geworden van chique lavendel met 
ingelegd mozaïek: gestrooide letters die samen de naam 
De Molenwerf vormen, dieren in een cirkel om de ‘aarde’ 
heen, een windwijzer. “Het team heeft hier het hardst aan 
gewerkt. Zo’n dertig ouders hebben actief geholpen. In 
totaal hebben we er zeker 180 dagen aan gewerkt.”      
De Bruijn: “Toen het langzamerhand steeds mooier werd, 
kwamen teamleden met ideeën voor hun eigen lokaal. Het 
is goed voor de teambuilding om op zaterdag samen met de 
kwast in de hand te staan. En wij hebben nu een gebouw dat 
bij ons onderwijs past.” 

Luutje Niemantsverdriet

Kijk voor meer foto’s op www.demolenwerf.nl

Eerder dit jaar had het bestuur 
OBO (Openbaar Basisonderwijs) 
in Tiel de drie basisscho-
len in Kloosterbuurt aan de 
buitenkant gerenoveerd en 
geschilderd. De �� jaar oude 
Molenwerf onderging boven-
dien een verbouwing, waarbij 
alleen de muren bleven staan. 
Directeur Bert van der Neut 
vroeg op dat moment kunste-
naar Marjanke de Bruijn mee 
te denken over de inrichting. 
“Alles was hier beige”, zegt De 
Bruijn. “Dat moest anders”. 
Het was een heel gepuzzel om 
de juiste kleurencombinaties uit 
te kienen. Van der Neut en De 
Bruijn zijn gepast trots op het 
resultaat. Naast wit komen vijf 
frisse kleuren terug in de hele 
school. Op deuren, kozijnen, 
kapstokken, schuifwanden, al 
het houtwerk en zelfs op de 
bakstenen muren. Op die muren 
zijn in verschillende kleuren cir-
kels, ovalen of rechte vakken met ronde hoeken geschilderd. 
Toch geeft dit geen onrustig beeld, integendeel, de school 
straalt vrolijkheid en energie uit en is juist minder rommelig 
dan voorheen. 
De Bruijn: “Die ronde vormen maken het wat minder zake-
lijk. De kleurvakken geven ook structuur. Vroeger hing overal 
wel iets, nu alleen binnen het vak op de muur dat ervoor 
bedoeld is. Er is zo minder plaats om tekeningen op te han-
gen, maar zo leren kinderen ook keuzes te maken.” 

Inspiratie
Van der Neut: “Ik zie het effect op het gedrag van de kin-
deren. Ze zijn veel rustiger. En voor de kleuters vormen die 
cirkels op de muren van hun lokaal weer een bron van inspi-
ratie.” De Bruijn: “Je ziet dat hier zorg en aandacht aan is 
besteed. De onverschilligheid is weg en dat geeft vertrouwen 
aan de ouders over hoe hier met hun kind wordt omge-
gaan.” 
Van der Neut: “We hadden in eerste instantie alleen geld 
om verf te kopen en daarmee hebben we ook het meeste 

Gepast trots op kleurrijke school

Team en ouders geven school een schilderbeurt

Het begon met de vraag aan een kunstenaar of ze de drie hallen van de school wilde 

opknappen. Een paar maanden later kan obs De Molenwerf in Tiel zich met recht letter-

lijk een kleurrijke school noemen. Met dank aan de teamleden en de ouders, die op hun 

vrije zaterdagen mét de kunstenaar de kwast ter hand namen.

7over onderwijs 7

Kleurrijk schilderwerk en een mooie vloer: met 
beperkte middelen een geslaagd resultaat.
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Minister Plasterk zei op het congres van de 
Algemene Onderwijsbond (AOb) op 1� juni 
in Utrecht dat het onderwijs tegenwoordig 
wordt bepaald door managers die vaak 
twee keer zoveel verdienen als leraren en 
die hen als pionnen heen en weer schuiven. 
“Daar moeten we vanaf”, aldus de minister 
van OCW, die daar op het AOb-congres luid 
applaus voor kreeg. Later die maand her-
haalde hij zijn kritiek in Vrij Nederland, in 
een artikel met de veelzeggende titel ‘Weg 
met de managers’. 
De kritiek van Plasterk leidde in de mana-
gerswereld tot gefronste wenkbrauwen. Zo 
vertelt bestuurder Henk van der Esch van 
de Orchidee Scholengroep in de Achterhoek 
in het jongste Kernthema Good Governance 
van VOS/ABB, dat de politiek ‘moet stoppen 
met de aanhoudende stroom van ongenu-
anceerde, gezagsondermijnende en apert 
onjuiste uitlatingen over onderwijsmana-
gers en professionele schoolbestuurders’. 
Van der Esch noemt het ‘onaanvaardbaar 
en zelfs beschamend voor zijn ambt dat de 
minister bijna oproept tot een machtsover-
name door de leraren’. Goed leiderschap is 
volgens Van der Esch een van de succesfac-
toren voor goed onderwijs.

’Meer steun dan kritiek
SER-voorzitter Rinnooy Kan, die de tijdelijke 
Commissie Leraren leidde, is het daarmee 
eens. “De managersrol is een serieuze rol. 
Laat er geen misverstand over bestaan! 
Goede managers zijn net zo onmisbaar 
voor het onderwijs als goede leraren.” Het 
beeld van de veelverdienende manager die 
leraren als pionnen heen en weer schuift, 
noemt hij een ‘ongelukkige karikatuur’.  
“Er gaat overal wel eens iets mis, maar je 
moet oppassen dat je niet alle managers 
over één kam scheert. Dat is heel vervelend 
voor al diegenen die het goed doen. En 
ik weet dat het op heel veel scholen goed 
gaat. De meeste onderwijsmanagers verdie-
nen net als de meeste leraren meer steun 
dan kritiek”, aldus de SER-voorzitter. Hij 

Goede managers zijn voor het onderwijs net zo onmisbaar als goede leraren. Dat zegt voorzitter 

Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is ongelukkig met de kritiek 

die minister Ronald Plasterk van OCW eerder dit jaar op de onderwijsmanagers had.

Alexander Rinnooy Kan: goede managers onmisbaar’

Minister Plasterk kwam met ‘ongelukkige karikatuur’

8 over onderwijs

Alexander Rinnooy Kan: ‘Een goede leraar 
hoeft niet altijd een goede manager te zijn.’
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adviseert managers die zich aan de uitspraken van minister 
Plasterk hebben gestoord, om zich er, hoe moeilijk dat ook 
kan zijn, niet zo druk over te maken. “Het hoort bij het vak 
van leidinggevende dat je tegen kritiek moet kunnen, ook 
als die onterecht is. Of zoals ze in Amerika zeggen: If you 
can’t take the heat, stay out of the kitchen! Dit vraagt dus 
om een nuchtere reactie. Zorg gewoon dat je je zaken goed 
op orde hebt, en wees transparant naar de buitenwereld. De 
samenleving rekent op je! Een goede verantwoording aan 
leraren, maar ook aan gemeenten, ouders, leerlingen en alle 
andere mensen die bij het onderwijs betrokken zijn, is daar-
bij heel belangrijk.”

’Zorgwekkende situatie’
Rinnooy Kan onderzocht met de tijdelijke Commissie Leraren 
de mogelijkheden om het groeiende lerarentekort te bestrij-
den. Zoals bekend was een onderdeel van zijn advies, dat in 
september werd gepubliceerd, om ruim 1 miljard euro extra 
uit te trekken om de positie van de leraren te versterken. De 
positie van de onderwijsmanagers komt in het advies veel 
minder prominent naar voren. 

“Dat klopt, want wij hadden de 
opdracht gekregen om naar de 
toenemende lerarentekorten te 
kijken, en niet naar de tekorten 
aan onderwijsmanagers. Maar 
wat je inderdaad ziet, is dat het 
vooral in het primair onderwijs 
steeds moeilijker wordt om 
goede directeuren te vinden. In 

�011 wordt er, geloof ik, een tekort 
van 5 procent verwacht. Dat is een 
zorgwekkende situatie, want een 
goede schoolleider is essentieel, voor-
al in relatief kleine organisaties als 
basisscholen. Daar maakt een goede 
manager echt het verschil, bijvoor-
beeld bij het aantrekken van goede 
leraren.”
“Waarbij ik direct wil zeggen dat een goede leraar niet altijd 
een goede manager hoeft te zijn”, vervolgt Rinnooy Kan. 
“Het is toch een heel ander vak, of je voor de klas staat of 
dat je leiding geeft aan een organisatie. Het is voor mij heel 
duidelijk dat ook de groeiende tekorten aan leidinggeven-
den in het onderwijs de komende jaren voldoende aandacht 
moeten krijgen, niet in het minst van het ministerie van 
Onderwijs, maar ook van organisaties als VOS/ABB.” In het 
Actieplan LeerKracht, dat minister Plasterk in november pre-
senteerde als antwoord op het advies van Rinnooy Kan, krij-
gen de schoolleiders in het primair onderwijs die extra aan-
dacht. Juist in deze groep wordt de komende jaren een groot 
tekort verwacht. Een salarisverhoging van �75 euro bruto per 
maand moet dit groeiende tekort tegengaan.

Het interview met Henk van der Esch van de Orchidee 
Scholengroep staat in het Kernthema Good Governance num-
mer 6, dat in november aan de VOS/ABB-leden is verstuurd. 
De digitale versie van dit kernthema staat op www.vosabb.nl 
(publicaties).

Martin van den Bogaerdt

’Tekort aan 
schoolleiders 
zorgwekkend’
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Alexander Rinnooy Kan: goede managers onmisbaar’

Kritiek op Wouter Bos

Rinnooy Kan liet in november voor de behandeling van 
de OCW-begroting door de Tweede Kamer aan VOS/ABB 
weten dat de ruim 1 miljard euro extra voor de verstevi-
ging van de positie van de leraren niet alleen binnen de 
onderwijsbegroting moest worden gevonden. Dat noemde 
hij een ‘onbevredigende oplossing’, waarmee hij impliciet 
kritiek leverde op minister Wouter Bos van Financiën. Hij 
was het ‘roerend eens’ met elf jongeren- en studentenor-
ganisaties die de website www.1miljard.nl lanceerden. De 
initiatiefnemers van deze site gaven aan dat ook andere 
kabinetsleden geld moesten uittrekken voor bestrijding 
van de groeiende lerarentekorten, omdat die een breed 
maatschappelijk probleem vormen.

Rinnooy Kan: de invloedrijkste

De wiskundige en econometrist Alexander Rinnooy Kan 
(19�9) is sinds augustus �006 kroonlid en voorzitter van de 
Sociaal-Economische Raad (SER). Hij begon zijn carrière als 
wiskundig redacteur voor de Spectrum Encyclopedie. In de 
jaren zeventig werkte hij voor de Technische Universiteit 
in Delft. In 1977 vertrok hij naar de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam, waar hij in 1986 rector magnificus werd. In 
die periode was hij ook gasthoogleraar in de Verenigde 
Staten, aan de universiteiten in Berkeley en Boston. In 
1991 werd hij voorzitter van de werkgeversorganisatie 
VNO, die in 1995 fuseerde tot VNO-NCW. Van 1996 tot 
�006 zat hij in de raad van bestuur van bank/verzekeraar 
ING. In oktober �007 werd Rinnooy Kan na een analyse 
van de Erasmus Universiteit uitgeroepen tot de invloedrijk-
ste bestuurder van Nederland. Rinnooy Kan is lid van D66.

over onderwijs

’Een 
goede 
manager 
maakt 
het verschil’



Franse ervaringen
Uit het onderzoek ‘Biologisch ritme en schoolprogramma’ 
blijkt dat de oude vertrouwde schooltijden inderdaad niet 
overeenkomen met de momenten waarop kinderen van 
nature het beste leren. Het Nederlands Instituut voor Zorg 
en Welzijn (NIZW) zette op verzoek van de school de weten-
schappelijke kennis over het bioritme op een rij. 
Een paar conclusies. Kinderen moeten op school de tijd 
krijgen om hun ochtendtraagheid te overwinnen. De peri-
ode tussen 1� en 1� uur is het slechtst voor intellectuele 
prestaties. Vooral voor zwakke leerlingen is het belangrijk 
om tijdens de middagdip te rusten of te recreëren. Slimmere 
kinderen zetten zich makkelijker over de middagdip heen. 
Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op informatie uit 
Frankrijk, waar de middagpauze 
enkele jaren geleden al werd aange-
past. 
De nieuwe schooltijden zijn op De 
Oosterweide geleidelijk ingevoerd. 
Vorig jaar duurde de pauze al ander-
half uur maar deelname was toen 
nog vrijwillig. Dit jaar is de overstap 
gemaakt naar tweeëneenhalf uur en 
alle kinderen moeten nu op school 
overblijven.  
Wortman:“Die verplichting hebben 
we ingevoerd omdat we het belang-
rijk vinden dat de hele klas erbij is. We bieden bijvoorbeeld 
een training sociale vaardigheden aan en daar kan je dan in 
de lessen op voort borduren.”
Verplicht overblijven, gaf dat geen problemen met de 
ouders?  “Dat viel reuze mee. We hebben het wel heel goed 
uitgelegd op de ouderavond en uiteindelijk waren alle 
ouders voor. Alleen het overblijven van de kleuters zagen ze 
niet zitten, dus die mogen tussen de middag naar huis.” 
De kinderen vinden de lange overblijf op school fijn. “Dat 
merk je op vrijdag”, zegt Nesada uit groep acht. “Op die dag 
mogen we wel naar huis, maar niemand gaat, het is hier veel 
gezelliger.”

Leerkrachten
In de pauze zitten de meesters en juffen rustig te lunchen, 
een paar zijn naar de stad, ze hoeven niet op school te blij-
ven als er geen vergadering is. Ze reageren terughoudend,  

Basisschool De Oosterweide ligt in de Goudse achterstands-
wijk Oosterwei; veel jaren 60-flats met aan de rand een 
wat afgeragd schoolgebouw in noodlokalen. De school telt 
leerlingen van �� verschillende nationaliteiten: kinderen uit 
Marokko, Turkije en Polen maar ook uit oorlogsgebieden als 
Burundi of Bosnië. 
Binnen is het verrassend rustig, al is het even na twaalf uur. 
Alle klassen zijn aan het lunchen. Op de tafels melk, hagel-
mix, kaas en appelstroop. De kinderen smeren zelf hun brood 
en zelfs bij de kleintjes in groep drie gaat dat heel georga-
niseerd. Dat komt misschien omdat er minstens twee bege-
leiders voor elke klas zijn; een moeder en een beroepskracht 
van de kinderopvangorganisatie Quadrant.
Op de Oosterweide duurt de lunchpauze tegenwoordig 
tweeëneenhalf uur: van twaalf tot half drie. Er is dus na het 
eten ruimschoots de tijd voor andere activiteiten. Kinderen 
gaan het schoolplein op of ze gaan naar een van de twee 
overblijflokalen om daar te ‘chillen’ op de bank of een spelle-
tje te spelen. Maar ze kunnen ook naar zwemles, muziekles, 
sport of kinderyoga. De activiteiten die ‘gewone’ brede scho-
len na schooltijd plannen, zijn hier in de lange lunchpauze. 
De schooldag eindigt daardoor pas om half vijf.

Leren tussen tien en twaalf uur
Schooldirecteur Anja Wortman is de drijvende kracht achter 
de nieuwe dagindeling. Zij erfde het plan voor de lange 
schooldag van haar voorgangster toen ze vijf jaar geleden 
op de school kwam werken. Er lag al een aanvraag bij het 
ESF, het Europees Sociaal Fonds, voor extra geld. Het idee 
was toen dat witte ouders voor de school zouden kiezen als 
de schooldag langer zou zijn. “Onzin natuurlijk”, oordeelt 
Wortman nu.“Er wonen hier helemaal geen witte ouders”.  
Wortman omarmde het idee voor de lange schooldag om 
heel andere redenen. “Kinderen hebben last van een fikse 
middagdip en nemen kennis het beste op tussen tien en 
twaalf uur en tussen half drie en half vijf. Die uren moet je 
dus benutten.” Toen zij zich verder in het biologisch ritme 
ging verdiepen, ontdekte ze dat het uitmaakt welk deel van 
het geheugen je aanspreekt. 
“s Ochtends kunnen ze de stof goed in het korte termijn-
geheugen opnemen en ‘s middags werkt het lange termijn-
geheugen beter.” Daarom leren ze op De Oosterweide ’s 
ochtends nieuwe werkwoordsvormen of nieuwe tafels en ’s 
middags herhalen ze eerder geleerde stof. 

10 over onderwijs

“Veel kinderen zijn nog niet helemaal wakker als ze om half negen ’s ochtends de school bin-

nenkomen”, zegt Anja Wortman, directeur van basisschool De Oosterweide in Gouda. Daarom 

beginnen haar leerlingen ’s ochtends met iets rustigs, zoals lezen. Maar dat is niet alles. Sinds 

september is het hele schoolprogramma aangepast aan het natuurlijke bioritme van kinderen. 

“Zo leren ze meer”, is de overtuiging van Wortman.

Van twaalf 
tot twee 
geen 
intellectuele 
prestaties
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‘Met een lange lunchpauze leren ze beter’

Schoolprogramma aangepast aan bioritme van kinderen



geld uit verschillende 
incidentele potjes geko-
men. Stichting Klasse, 
het bestuur van De 
Oosterweide, is naarstig 
op zoek naar meer structu-
rele subsidie. 
Algemeen directeur Joke 
Middelbeek gaat met het 
ministerie van Onderwijs 
praten in de hoop dat de 
financieringsregels wat 
losser worden. “Voor naschoolse opvang is veel geld maar wij 
geven tussenschoolse opvang en daar is nauwelijks geld voor. 
Als we dezelfde financiering krijgen, zijn we een heel eind.”
Ze doet ook een beroep op het budget veiligheid van VWS 
(volksgezondheid, welzijn en sport). “Je wordt er niet beter 
van als je in deze wijk op straat moet spelen; het is dus heel 
goed voor de veiligheid als wij de kinderen een groter deel 
van de dag onder onze hoede nemen.”

Het rapport ‘Biologisch ritme en schoolprogramma’ kan 

gedownload worden via www.nji.nl (publicaties>brede school)

Inge Klijn

omdat ze nog maar kort werken op de nieuwe manier. “We 
weten nog niet of het werkt ”, zegt de juf van groep acht 
na enig aandringen. “De ochtenden gaan goed, maar als ik 
de kinderen terug krijg na de lange pauze, is het moeilijk 
om ze weer aan het werk te krijgen.” En het is veel werk, 
vindt ze: “Je moet je hele manier van lesgeven omgooien.” 
“Veranderen is altijd moeilijk”, zegt Wortman als ze de reac-
tie hoort. “We hebben eerst al onze aandacht op de ochtend 
gericht. In elke vergadering stond die ochtend centraal en 
dat loopt nu als een trein, na twee maanden al. De kinderen 
gaan na de vroege ochtendpauze heel geconcentreerd aan 
het werk. Nu is het tijd voor stap twee: systematisch naar de 
pauze kijken; welke activiteiten passen het beste, hoe bouw 
je rustmomenten in.” 
Overblijfcoördinator Jolanda Welleman van kinderopvang-
organisatie Quadrant werkt nog met de school aan een
verdere invulling van de overblijf. Zij vindt de lange 
overblijf toch al een succes omdat de kinderen zo met 
cultuur in aanraking komen. “Deze achterstandskinderen 
gaan niet naar de naschoolse activiteiten van een brede 
school. Wij bereiken ze wel en geven ze in de lunchpauze 
muziekles en streetdance. Dat is pure winst.”     

Geld
De lange tussenschoolse opvang van De Oosterweide kost 
1�0.000 euro per jaar; geen klein bedrag. Tot nu toe is het 

11

‘Met een lange lunchpauze leren ze beter’
‘Deze 
kinderen 
gaan niet 
naar 
naschoolse 
activiteiten’

Anja Wortman op de overblijf. ‘Overblijven is verplicht, 
zodat iedereen mee kan doen aan de activiteiten.’
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Elf scholen voor voortgezet onderwijs, zowel 
openbaar als bijzonder, doen mee aan het DCO, 
naast drie ROC’s en twee instellingen voor hoger 
onderwijs. Een van die vo-scholen is Pontes Het 
Goese Lyceum, een openbare school met �100 
leerlingen, verdeeld over gymnasium, tweetalig 
vwo, atheneum, havo en vmbo. Dat is voldoende 
om de school goed te laten draaien, vertelt 
rector Toine Wevers. “Maar er zijn in Zeeland 
ook kleinere scholen, waarvoor het moeilijk kan worden alle 
soorten onderwijs in stand te houden. Het DCO is een wapen 
om een uittocht van leerlingen naar gebieden buiten Zeeland 

tegen te gaan.”
Niet voor niets is het DCO voortgekomen uit 
het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie in �005, 
op initiatief van de Hogeschool Zeeland. De 
onderwijsinstellingen die daarvoor tekenden, 
willen de basis van het Zeeuwse onderwijs ver-
sterken. Dit omdat veel studenten, maar ook 
vo-scholieren, Zeeland uit trekken voor hun stu-
die of school. Zeeland is dunbevolkt en steden 

als Breda of Amsterdam lokken. 
Een manier om toch studenten en scholieren aan je te bin-
den, dachten ze in Zeeland, is je onderscheiden. ‘Als je dan 

Zestien Zeeuwse onderwijsinstellingen beginnen op 1 januari met een uniek samenwer-

kingsproject: het Diensten Centrum Onderwijs. Dit DCO is opgericht voor de gezamen-

lijke inkoop van diensten en producten. Naar verwachting levert dat straks fors finan-

cieel voordeel op. Het uitgespaarde geld wordt gebruikt om imago en kwaliteit van het 

Zeeuwse onderwijs verder te versterken.

Zeeuwse scholen werken samen in de strijd om leerlingen

Miljoenenvoordeel door gezamenlijke inkoop

DCO is 
een wapen 
tegen 
uittocht

Toine Wevers: ‘Fuseren? Dat zal nooit gebeuren’.
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klein bent, zorg dan dat je beter bent dan de grote onder-
wijsinstellingen, die op veel studenten (en docenten) overko-
men als leerfabrieken’, was de gedachte. Een goed voorbeeld 
is de Roosevelt Academy in Middelburg, die twee jaar gele-
den bijzonder hoog scoorde in een onderzoek van opinieblad 
Elsevier. In �006 plaatste de universiteit van Sjanghai de 
Academy op de zesde plaats van universiteiten in Europa.

Gezamenlijke arbodienst
De kleine Roosevelt Academy is dan ook een van de twee 
instellingen voor hoger onderwijs die meedoen aan het DCO. 
De andere is de Hogeschool Zeeland. Behalve de drie ROC´s 
en elf vo-scholen in Zeeland - waaronder naast Pontes Goes 
ook de openbare scholen Scheldemond in Middelburg en De 
Rede in Terneuzen - hebben zich nog twee onderwijsinstel-
lingen in West-Brabant aangesloten bij het samenwerkings-
verband. Het DCO gaat voor al deze onderwijsinstellingen 
gezamenlijk producten en diensten inkopen. Daardoor kun-
nen fikse kortingen worden bedongen, bijvoorbeeld op con-
tracten voor schoonmaak- en arbodiensten. 
”Reken maar uit,” zegt Wevers, “Een gezamenlijke arbo-
dienst betekent alleen voor onze school een korting van 
10.000 euro. Dan zit je al gauw op anderhalve ton voor alle 
deelnemers.” En daar komen nog voordelen bij door het uit-
sparen van uren per school om deze diensten te regelen en 
administreren. Daarvoor in de plaats gaat een personeelslid 
dit gezamenlijk voor alle deelnemers doen. Alle deelnemers 
betalen op basis van hun jaaromzet contributie om gebruik 
te kunnen maken van de gezamenlijke producten en dien-
sten. Van de contributie wordt het salaris betaald voor de 
werknemer die zich bezig gaat houden met de gezamen-
lijke inkoop van producten en diensten. Voor de Pontes 
Scholengroep (omzet 1.9�6.000) is een contributie vastgesteld 
van 5.�60 euro.
Momenteel verkeert het project nog in de startfase. Voor de 
start is uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. 
Het Rijk heeft anderhalf miljoen subsidie gegeven omdat het 
een initiatief is dat de Zeeuwse kenniseconomie versterkt. 

Miljoenenvoordeel door gezamenlijke inkoop
Wevers verwacht dat de 
eerste concrete geza-
menlijke dienst de arbo 
zal zijn. Wat producten 
betreft: er zijn plannen 
om papier, gas, elektra 
en buskaarten gezamen-
lijk af te gaan nemen.  

Miljoenenvoordeel
Het voordeel kan oplopen tot �,5 miljoen per jaar voor alle 
scholen bij elkaar. Door dit verwachte voordeel zijn de scho-
len in Zeeland op één lijn gekomen, vertelt de rector van het 
Pontes. Zowel openbare als bijzondere. De noodzaak iets te 
ondernemen bleek sterker dan de oude zuilen van de scho-
len.
Een volgende stap zou kunnen zijn de docenten gezamenlijk 
te werven. Of niet? Wevers: “Dat wordt moeilijk want het 
onderwijskundig profiel van de scholen is heel verschillend. 
En nog een stap verder, fuseren, dat zal nooit gebeuren. 
We zoeken wel naar de grenzen van de mogelijkheden om 
elkaar te helpen.” De deelnemende onderwijsinstellingen 
blijven dus volledig autonoom. Wel wordt gedacht aan een 
gemeenschappelijke administratie.
Er is één onderwijsinstelling in Zeeland die niet meedoet: het 
Reformatorisch ROC. Hier bleek de verzuiling toch sterker 
dan de beoogde schaalvoordelen van samenwerking.

Het geld dat de onderwijsinstellingen uitsparen, gaan ze 
benutten om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, 
zodat minder studenten en leerlingen zullen wegtrekken 
naar andere delen van het land. Toch blijft de situatie in 
Zeeland zorgelijk, zegt Wevers. “Je kunt wel je kwaliteit ver-
beteren maar ouders laten zich niet dwingen bij onderwijs-
keuzen en leerlingen en studenten ook niet.” Verloop zal er 
dus wel blijven, maar het ´Zeeuwse model´is een sterk wapen.

Jurgen van Dijk

over onderwijs

Het 
voordeel 
kan oplopen 
tot 
4,5 miljoen
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Service Center ICT

Het Zeeuwse DCO bestaat uit twee pijlers. In het DCO 
Platform gaan de onderwijsinstellingen producten en dien-
sten inkopen. De arbo-dienst wordt waarschijnlijk het eer-
ste wapenfeit, gevolgd door de schoonmaakdienst. Later 
kijkt men of samenvoeging van de repro-diensten en een 
gezamenlijke administratie mogelijk zijn. 
De tweede pijler wordt gevormd door DCO Service Center 
ICT. Het ziet ernaar uit dat deze in een aparte bv wordt 
ondergebracht. De bedoeling is dat alle deelnemers hun 
centrale computers (servers) op twee plekken neerzet-
ten: Vlissingen en Terneuzen. Op dit moment maken drie 
onderwijsinstellingen die in het DCO zitten al gebruik van 
het nieuwe Service Center ICT. 

Kwaliteitsimpuls

Het DCO biedt de deelnemers een kwaliteitsimpuls door 
de oprichting van kennisnetwerken. Er komen kennisnet-
werken op vijf gebieden: personeel en organisatie, facility 
management, ict, kwaliteitszorg en financiën. Citaat uit 
het startdocument Diensten Centrum Onderwijs: “Een ken-
nisnetwerk draagt zorg voor het vergaren, vermeerderen, 
overdragen en delen van kennis op haar werkgebied. In 
dat kader organiseert een kennisnetwerk bijeenkomsten.” 
Dat gebeurt afwisselend bij een van de leden van het DCO. 
De leden stellen hun gebouwen en faciliteiten kosteloos 
ter beschikking aan de kennisnetwerken. Medewerkers 
van de aangesloten onderwijsinstellingen kunnen er 
gebruik van maken.



De zelfstandige Stichting Westelijke Tuinsteden voor open-
baar basisonderwijs werd op 1 januari �006 opgericht. 
Er vallen 1� basisscholen en twee scholen voor speciaal basis-
onderwijs onder, met in totaal ongeveer 5�00 leerlingen. 

De scholen staan in de wijken Slotervaart, Osdorp, 
Geuzenveld en Slotermeer in Amsterdam-West, volgens 
algemeen directeur Luc de Vries ‘een uitdagende omgeving’. 
“Wij zijn als startende stichting nog bezig met onze fine 
tuning, maar drie hoofdlijnen zijn heel duidelijk: we willen 
ondernemend openbaar onderwijs, we stellen de school als 
eenheid van verandering centraal en, heel belangrijk, bij ons 

komen kinderen eerst! Dat laatste lijkt een open deur, maar 
dat is het vaak niet. Het talent en de ontwikkeling van het 
kind staan bij ons centraal bij elke keuze, vanzelfsprekend 
onderwijsinhoudelijk, maar ook als het gaat om huisvesting 
en personeelsbeleid. Ik zal nooit een leerkracht sparen over 
het hoofd van een kind.”

Afvoerputje
Daarmee komt De Vries op de reorganisatie van de Ru 
Paréschool, die tot voor kort bekend stond als ‘de slechtste 
school van Amsterdam’. Na frequente directiewisselingen 
in de afgelopen tien jaar, was het beeld ontstaan dat de Ru 

Nieuw team doorbreekt negatieve spiraal

1�

Ru Paréschool in Amsterdam is the place to be

“Mooie dingen kun je alleen realiseren als je lef hebt!”, zegt algemeen directeur Luc de 

Vries van de Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Samen met tijdelijk directeur 

Rob de Haan vertelt hij over de reorganisatie van de openbare basisschool Ru Paré in 

de wijk Slotervaart.

over onderwijs
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Stichting Westelijke Tuinsteden, een kunstwerk dat de ver-
bondenheid van de scholen symboliseert.



weg, van wie de ene helft weer een andere baan heeft en de 
andere helft nog moet worden herplaatst. En we hebben �5 
nieuwe leraren binnengehaald. Dat zijn allemaal mensen van 
wie we weten dat ze zich verder willen professionaliseren en dat 
ze teamplayers zijn. Je merkt dat hun komst ook een heel posi-
tieve invloed heeft op de leerkrachten die zijn gebleven. De hele 
school is als het ware herboren!” 
Hier ging een uitgebreide wervingscampagne aan vooraf, vertelt 
De Vries: “Er zijn spotjes uitgezonden op AT5, de lokale tv-zen-
der hier in Amsterdam, en we hebben een grote advertentie in 
de Volkskrant laten plaatsen. Daarin hebben we de Ru Paré heel 
nadrukkelijk genoemd. Ook stond erin dat de zwakste leerling 
de sterkste leerkracht nodig heeft en dat Slotervaart een uitste-
kend gebied is om te tonen wat je capaciteiten zijn. De bood-
schap was dat het híer gebeurt, this is the place to be!”
Het resultaat van die campagne was verrassend goed. Er kwa-
men 100 reacties binnen. “De helft van die mensen hebben 
we gesproken, en uiteindelijk hebben we dus �5 kandidaten 
aangenomen. Niet alleen jonge mensen, maar bijvoorbeeld ook 
een leerkracht die al �0 jaar ervaring had op de joodse school 
hier in de stad en een adjunct-directrice uit Alkmaar die weer 
voor de klas wilde in Amsterdam. Ook kregen we een jongen uit 
Hengelo op gesprek, die net klaar was met de pabo. Die maakte 
in 10 minuten duidelijk waarom hij met deze leerlingen aan de 
slag wilde. We hebben nu echt een ideale mix van elan en erva-
ring!”
Luc de Vries weet dan ook zeker dat het nu goed komt met de 
Ru Paréschool. “Deze school staat nu als een huis.”

Martin van den Bogaerdt

Nieuw team doorbreekt negatieve spiraal
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Paréschool het afvoerputje van Amsterdam was. En als een 
leerkracht niet functioneerde, kon hij of zij altijd nog terecht 
op de school in Slotervaart. 
“Ja, er waren altijd wel mensen nodig op de Ru Paré…”, 
aldus De Vries, voor wie direct duidelijk was dat de zelfstan-
dige stichting deze negatieve spiraal moest doorbreken. 
Daarvoor trok hij via de Mobiliteitspool Rob de Haan en Jan 
de Niet aan als tijdelijke directeuren. De Niet ging onderwijs-
inhoudelijk aan het werk, terwijl De Haan de personele kant 
van de reorganisatie onder handen moest nemen. 
De Vries: “Ik had geen behoefte aan een hakker. Ik wilde 
iemand die met de menselijke maat kon reorganiseren. 
Bij zo’n proces komt natuurlijk ook goed werkgeverschap 
om de hoek kijken. Teamleden van wie wij bepaalden 
dat die weg moesten van de Ru Paré, moesten we binnen 
Amsterdam op andere scholen kunnen herplaatsen. Laat ik 
duidelijk zijn: het ging niet om kneusjes. De ontvangende 
school moest ook een goede profielschets geven. Je moet 
het probleem natuurlijk niet willen verplaatsen!”

Excellent
Het grote probleem van de Ru Paréschool was volgens Rob 
de Haan het cynisme dat door vele half afgemaakte reorga-
nisaties in alle gelederen van de school was doorgedrongen. 

“Je merkte dat het veel mensen 
niet meer uitmaakte dat de leer-
opbrengsten laag waren. Zo’n 
cynische houding van ‘het ligt 
niet aan mij, maar aan de leer-
lingen en de buurt’. Dat moest 
worden doorbroken.”
“We wilden daarom alleen nog 
leerkrachten die ons duidelijk 
maakten dat ze op excellent 
niveau konden functioneren. Dat 
eisten we van het zittende perso-
neel en van nieuwe kandidaten. 
Er zijn nu 18 personeelsleden 

Ru Paréschool in Amsterdam is the place to be

‘De 
sterkste 
leerkracht 
voor de 
zwakste 
leerling’

Community Centers

Vice-premier Wouter Bos bezocht in april de scholen in 
Slotervaart. Hij deed dat als ‘adoptieminister’ en in die 
hoedanigheid als opvolger van Gerrit Zalm. Die onderte-
kende in november �006 een intentieovereenkomst om 
van de Ru Paréschool, de Huizingaschool en de Professor 
Einsteinschool, die alle drie onder de Stichting Westelijke 
Tuinsteden vallen, zogenoemde Community Centers te 
maken. Dat zijn brede school in de breedste zin van het 
woord: onderwijs, zorg en buurtwerk voor kinderen en 
volwassenen komen erin samen. De Community Centers 
passen in de gemeentelijke Koers Nieuw West om alle 
bewoners van dit gebied binnen tien jaar dezelfde sociaal-
economische positie te laten bereiken als de gemiddelde 
Amsterdammer.

Rozet van respect

Op het plein van de openbare Huizingaschool in 
Amsterdam-Slotervaart staat de Rozet van Respect. Het 
kunstwerk werd op 7 november onthuld op de Dag van 
Respect. De rozet bestaat uit een bloem van messing met 
daaromheen mozaïekcirkels. De steentjes, schelpen en 
munten voor het mozaïek zijn verzameld door inwoners 
van Slotervaart, onder wie veel jongeren. De Rozet van 
Respect is ontworpen door Akelei Hertzberger, bekend van 
het Bijlmermonument ter herinnering aan de vliegramp in 
199�.
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’Meer vrouwen, 
minder vakkennis’

Het debat

De feminisering van het primair onderwijs leidt tot een vakinhou-

delijke verschraling. Dat stelt hoofddocent Gerda Geerdink van de 

pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze is in novem-

ber aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gepromoveerd op 

haar proefschrift ‘Diversiteit op de pabo. Sekseverschillen in moti-

vatie, curriculumperceptie en studieresultaten’. Diepte-interviews 

met pabo-studenten vormden de basis van haar onderzoek.

”Mannen die voor de klas staan, halen de wereld de school in. Zij vinden vakken als 
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde interessant. Mannen leggen 
ook meer nadruk op de zakelijke kant. Vrouwen zijn meer naar binnen gericht. Zij wil-
len vooral dat het gezellig is in de klas, dat de sfeer goed is. Ze zijn meer op mensen 
gericht, willen hun leerlingen  meer begrijpen. Het is net als in een gezin, waar vader 
en moeder ook ieder hun eigen rol hebben”, aldus Geerdink. 
Ze realiseert zich dat ze met deze uitspraken generaliseert, maar ze zegt ook dat ze 
hiermee een goed beeld van de realiteit geeft, zeker na de diepte-interviews met 
zowel mannelijke als vrouwelijke pabo-studenten. “Dat seksespecifiek denken is mis-
schien ouderwets, maar het speelt nog steeds.” 
Ze wil benadrukken dat het niet haar bedoeling is om 
de vrouwelijke leerkrachten in het primair onderwijs 
in een negatief daglicht te plaatsen. “Echt, ik ben 
overtuigd feminist! Maar ik ben ook historicus, en ik 
schrik ervan als ik van vrouwen hoor dat ze niet zoveel 
met geschiedenis op hebben, of dat ze op de pabo zit-
ten omdat ze later ‘iets’ met kinderen willen doen. 
Onderwijs wordt voor leerlingen pas interessant als ze 
een bevlogen leraar hebben die goed lesgeeft. Je moet 
dus plezier hebben in verschillende vakken.”
 
Minder vrouwelijke vrouwen
”Het is natuurlijk wel erg moeilijk om in 1� vakken tegelijk bevlogen te zijn. Wellicht 
is het mogelijk om bepaalde vakken over verschillende leraren te verdelen. Rekenen 
en taal, de instrumentele vakken, moet natuurlijk iedereen in het po kunnen geven, 
maar als er een leerkracht is die aardrijkskunde heel leuk vindt, dan kan hij of zij dat 
vak in verschillende klassen geven, terwijl iemand anders bijvoorbeeld biologie doet 
of muziek.” 
Dit kan volgens Geerdink ook een positief effect hebben op het bètagericht onder-
wijs in de basisscholen. “Ik denk zeker dat de feminisering ertoe heeft geleid dat er 
te weinig aandacht is voor techniek. Techneutjes in de dop worden nu veel te weinig 
geprikkeld.” 
Om de vakinhoudelijke verschraling te keren, zouden de pabo’s volgens haar meer 
‘minder vrouwelijke’ studenten moet aantrekken. “Meer diversiteit, dat is heel 
belangrijk. Wij krijgen nu vooral meisjes binnen die niet zo carrièregericht zijn. Ze 
willen zich later vooral goed voelen in hun werk en hebben niet meer de drive dat ze 
met goed onderwijs en kennisoverdracht ervoor willen zorgen dat kinderen het later 
beter krijgen.” 
De tv-actualiteitenrubriek Netwerk besteedde op 19 november aandacht aan de femi-
nisering van de pabo. De reportage, waarin onder anderen Gerda Geerdink aan het 
woord kwam, is nog te zien in het digitale archief op www.netwerk.tv

’Vrouwen 
willen vooral 
dat de sfeer 
goed is’
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”Mijn grootste bezwaar is dat Geerdink de feminisering verwart met de pedago-
gisering en didactisering van het onderwijs. Die ontwikkeling, waarbij er meer 
aandacht kwam voor leerprocessen en kinderen met leerproblemen, werd al in 
de jaren vijftig ingezet, dus lang voordat er überhaupt sprake was van feminise-
ring in het onderwijs. De stelling dat het door de vrouwen komt dat er minder 
aandacht is voor vakinhoud, is simpelweg niet waar. Dat kun je met geen moge-
lijkheid wetenschappelijk bewijzen.”
“De teneur dat vrouwen voor empathie gaan en mannen voor de inhoud is echt 
te gek voor woorden. Dit kan absoluut niet! Mannen en vrouwen zijn in de 
gedachtewereld van de meeste mensen net een beetje gelijk geworden! Door 

de sekseverschillen, die er natuurlijk wel zijn, zo te 
verabsoluteren, zet Geerdink de klok een eeuw terug. 
Wat ze gevonden heeft, is dat de vrouwelijke studenten 
die zij op haar pabo heeft gesproken, meer voor het 
kind gaan en de jongens meer voor aardrijkskunde en 
geschiedenis, om het maar even simpel te stellen. Dat 
zal best kloppen, maar dat heeft alles te maken met het 
type student dat nu naar de pabo gaat.”
“Wat mij betreft mag je best in fundamentele seksever-
schillen geloven, maar lost dat het probleem op? Het 
is maar zeer de vraag of de pabo’s met een ander cur-

riculum, dat meer gericht is op vakinhoud, meer mannen en, zoals zij het noemt, 
meer ‘minder vrouwelijke vrouwen’ zullen trekken. Waarbij ik mij overigens 
persoonlijk afvraag of ik nu ineens een ‘minder vrouwelijke vrouw’ ben, omdat 
ik toen ik nog voor de klas stond, voor de inhoud ging… Nee, er zijn veel meer 
zaken die meespelen bij de keuze om al dan niet de lerarenopleiding te gaan 
doen, zoals salariëring, carrièremogelijkheden, het imago van het beroep, maar 
ook bijvoorbeeld dat je in andere banen een laptop van je baas krijgt.”

Afspiegeling 
Toch vindt ook Van Essen de vervrouwelijking van het onderwijs een probleem. 
Dat baseert zij op haar persoonlijke opvatting dat kinderen binnen de school 
een goede afspiegeling van de maatschappij moeten vinden. “De grote bulk aan 
wetenschappelijke onderzoek, vooral in Amerika waar al anderhalve eeuw het 
onderwijs wordt gedomineerd door vrouwen, toont niet aan dat mannen anders 
voor de klas zouden staan dan vrouwen. Toch vind ik die feminisering niet goed. 
Kinderen moeten leren omgaan met mannen én vrouwen, autochtonen en 
allochtonen en ga zo maar door. Maar dat is wat ik er zelf van vind, mijn eigen 
mening dus, en niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.”

Martin van den Bogaerdt
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’Dit is te gek 
voor woorden!’
Mineke van Essen, emeritus hoogleraar genderstudies aan de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG), was een van de opponenten 

bij de promotie van Gerda Geerdink. Ze voelt zich persoonlijk 

aangesproken door de stelling. “Ik ben ook historicus en heb 

lang voor de klas gestaan, waarbij ik kennisoverdracht altijd 

heel belangrijk vond. Geerdink draait met haar uitspraken 

over mannen en vrouwen de klok een eeuw terug.”
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’Ben ik een 
minder 
vrouwelijke 
vrouw?’
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tot tien procent naar de havo en de verwachting is dat dit 
percentage verder afneemt. Het is dus heel merkwaardig 
dat de focus van vrijwel alle tl-leerlingen (en vooral ook van 
hun ouders!) op de havo is gericht. Men heeft het idee dat 
je naar de havo moet, terwijl dat in werkelijkheid dus maar 
voor weinigen is weggelegd.
Het gaat er niet zozeer om dat de havo voor deze leerlingen 
te moeilijk is, maar zij hebben gewoon ándere capaciteiten. 
Laat ik het zo zeggen: we willen in Nederland een kennis-
economie worden. Volgens mij slagen we daar alleen in als 
we ervoor zorgen dat de meest intellectuele jongvolwas-
senen in het wetenschappelijk onderwijs terecht komen. De 
rest zou een vak moeten leren, op hbo- of mbo-niveau. Het 
beroepsonderwijs wordt veel te laag gewaardeerd - voor veel 
jongeren en hun ouders is een witteboordenbaan het ideaal, 
handwerk vinden ze vies. Zij realiseren zich waarschijnlijk niet 
dat we aan de vooravond staan van een schreeuwend tekort 
aan goede vakmensen.”

Helder, maar hoe verhoudt zich dat tot uw voorkeur voor een 
ongedeeld vmbo?
“Op een ongedeeld vmbo, zoals Het Kwadrant, komen óók 
de tl-leerlingen in aanraking met de beroepsgerichte sec-
toren, al is het misschien op een theoretische manier. Deze 
setting is een betere voorbereiding op de toekomst die voor 

hen in het verschiet ligt: het middelbare 
beroepsonderwijs. 
De oriëntatie op het beroep vind ik overi-
gens nog wel een punt van zorg. Leerlingen 
moeten in het vmbo gaan bepalen welke 
loopbaan ze ambiëren. Ik vind dat vmbo-
scholen ervoor moeten zorgen dat leerlin-
gen zich breed kunnen oriënteren, ook over 
de sectorgrenzen heen. Natuurlijk doen 
scholen aan keuzebegeleiding, praktische 
sectororiëntatie en loopbaanoriëntatie. Dat 
is echter vaak te incidenteel en er ontbreekt 
een bepaalde diepgang en toekomstgericht-
heid. Ik denk dat er veel meer samenwer-

king moet worden gezocht met het bedrijfsleven.”

Heeft Het Kwandrant daarom onlangs een convenant met 
het bedrijfsleven gesloten?
“Dat heeft ermee te maken. Dit convenant is ondertekend 

Trots op de erepenning?
“Natuurlijk! Ik ben pas de tweede in Nederland die deze pen-
ning heeft ontvangen, dat is op zich al bijzonder. Maar wat 
het voor mij extra speciaal maakt: de erepenning is vernoemd 
naar professor Johan van der Sanden. Ik kende hem persoon-
lijk en heb zijn werk altijd bewonderd. Er zijn nauwelijks 
wetenschappers die zich toeleggen op de beroepsdidactiek in 
het vmbo. Hij deed dat wél.”

In het juryrapport staat: ‘Overal waar u werkt, laat u een 
spoor achter’. Typeert u dat spoor eens.
“Ik ben altijd groot voorstander geweest van het vmbo. 
Vanaf de introductie ervan heb ik gezocht naar manieren 
om het vmbo krachtig en zinvol in te vullen. Ik ben landelijk 
actief geweest, bijvoorbeeld binnen de Projectgroep vmbo. 
Ik heb me vanaf het begin sterk gemaakt voor het ontwik-
kelen van brede programma’s, ben voorzitter geweest van 
de commissie intersectorale programma’s die ‘De 11 rode 
draden’ publiceerde (‘Breed waar het kan, smal waar het 
moet’), zocht aansluiting met mbo-instellingen en initieerde 
bovenschoolse samenwerkingsvormen en regionale arrange-
menten.” 

Sinds vorig jaar bent u directeur van Het Kwadrant in Weert. 
Wat maakt deze school bijzonder?
“Het Kwadrant is in allerlei opzichten een 
unieke school, die enorm aan de weg timmert. 
Een opmerkelijk feit: we hebben geen eigen 
brin-nummer, horen officieel bij twee andere 
scholen. Mede dankzij deze constructie zijn wij 
in staat om hier in Weert een ongedeeld vmbo 
te creëren. We hebben straks álle leerwegen 
in huis: praktijkonderwijs, theoretische en 
beroepsgerichte leerwegen en alle vier de sec-
toren. Geweldig! Ik vind dat het vmbo óveral in 
Nederland op deze manier had moeten worden 
vormgegeven. Helaas zie je dat met name de 
theoretische leerweg op veel plaatsen úít het 
vmbo is gehaald.”

Wat is volgens u het belang van een ongedeeld vmbo?
“Toen ik ooit op de mavo werkte, stroomde tachtig procent 
van de eindexamenleerlingen door naar de havo. Van de 
leerlingen die het vmbo-t verlaten, gaat nu nog maar acht 

Erepenning voor ‘vmbo-gek’ Guido Beckers

Guido Beckers, directeur van vmbo-school Het Kwadrant in Weert, heeft onlangs de Prof. 

Johan van der Sanden erepenning gekregen. Dit is een onderscheiding voor mensen die 

zich inzetten voor het vmbo en een positieve bijdrage leveren aan het imago van deze 

onderwijsvorm. Een gesprek met een ‘vmbo-gek’, zoals Beckers zichzelf noemt.

‘Helaas 
wordt 
theoretische 
leerweg vaak 
uit vmbo 
gehaald’

‘Meer samenwerking zoeken met bedrijfsleven’
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door een aantal grote 
bedrijven, die zich zeer 
betrokken voelen bij ons 
onderwijs en ook daad-
werkelijk iets voor ons 
willen betekenen. Dat is 
geweldig fijn. De meeste 
bedrijven laten het echter 
volledig afweten als het 
erop aankomt. Onderwijs 
en bedrijfsleven begrij-
pen elkaar vaak helemaal 
niet. Dat vind ik een frus-

trerend probleem. De meeste bedrijven realiseren zich niet 
dat wij hen heel hard nodig hebben. Zij moeten hun deuren 
openzetten voor onze leerlingen, ervoor zorgen dat leerlin-
gen echt in contact komen met vakmensen, die hun kunnen 
vertellen wat een vak inhoudt, die hen meenemen en dingen 
vertellen die relevant zijn voor hun 
loopbaan. Laat leerlingen meelopen 
in het bedrijf. 
Bedrijven kunnen natuurlijk ook de 
school in komen. Neem onze afdeling 
Zorg en Welzijn. Ik zou het toejui-
chen als medewerkers van zorginstel-
lingen daar hun gezicht laten zien en 
met de leerlingen praten, zodat ze 
gaan begrijpen in welke wereld ze 
straks terechtkomen. Bedrijven zien 
dit helaas als een investering waar ze 
niet direct iets voor terugkrijgen. Ze 
vergeten blijkbaar dat hun toekom-
stige vacatures moeten worden inge-
vuld door mensen die nu op school 
zitten.”

Tot slot nog even over uw erepen-
ning. Hiermee wordt u ambassadeur 
van het vmbo. Is dat prettig?
“Dankzij deze penning krijg ik een 
groter podium om mijn geluid te 
laten horen en om mijn visie op 
het vmbo wereldkundig te maken. 
Daar ben ik blij mee. Ik wil elke kans 
aangrijpen om met elkaar te discus-
siëren en na te denken over de beste 
invulling van het vmbo. Als ik eraan 
kan bijdragen om het vmbo een 
goede plek te geven in een krachtige 
beroepskolom, zal ik dat niet nala-
ten!”

Karin van Breugel

‘Meer samenwerking zoeken met bedrijfsleven’

over onderwijs

‘Onderwijs en 
bedrijfsleven 
begrijpen 
elkaar 
vaak niet’

Erepenning

De Prof. Johan van der Sanden erepenning werd vorig jaar 
voor de eerste keer uitgereikt door de Adviesgroep vmbo. 
Met deze erepenning wil zij op een positieve manier aan-
dacht besteden aan de trots in het vmbo en aan de vele 
initiatieven die erop gericht zijn om de vmbo-leerlingen 
een veilig en succesvol leerhuis te bieden. De erepenning 
is vernoemd naar Johan van der Sanden (19�8-�005), lector 
in de didactiek van het beroepsonderwijs in Eindhoven.

Guido Beckers tussen enkele van zijn leerlingen: ‘Ik ben altijd 
een groot voorstander geweest van het ongedeeld vmbo’.
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Rijksmonument uit de weder opbouw
Segbroek College in Den Haag

Het vroegere Grotius 

Lyceum in Den Haag is een 

van de honderd gebouwen 

uit de periode van de we-

deropbouw die in oktober 

rijksmonument zijn gewor-

den. In het karakteristieke 

pand zit nu het openbare 

Segbroek College. 

Rector Co Huisman en 

hoofd bedrijfsvoering 

Han Potma zijn blij dat de 

school in 1998 al fors is 

uitgebreid. 
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Karakteristieke gevel met veel glas.

Hoofdingang leidt naar de aula.
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Het gebouw van het voormalige Grotius Lyceum ligt in de Haagse 
Bloemenbuurt, een wijk uit de jaren twintig en dertig. In de Tweede 
Wereldoorlog sloopten de nazi’s een deel van deze wijk  voor de 
aanleg van Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie tegen de geal-
lieerden. Ook het toenmalige Stokroos Lyceum ging in die periode 
tegen de vlakte. 
Na de oorlog kreeg architect Sjoerd Schamhart, die afgelopen zomer 
op 88-jarige leeftijd is overleden, de opdracht een nieuwe school te 
bouwen. Hij koos voor een pand van vier lagen: één verzonken in 
de grond, twee daar bovenop en op het dak het tekenlokaal in een 
paviljoen-achtige opbouw. De architect bracht ook opmerkelijk veel 
glas in zijn ontwerp, waardoor de school heel transparant is. 
Bijzonder is ook de aula. Daar werd des-
tijds geen toestemming voor gegeven, 
uit vrees dat er dan ook dure aula’s in 
andere nieuwe schoolgebouwen moesten 
komen. Schamhart vond een creatieve 
oplossing: de aula werd officieel geen 
aula maar de entree van het gebouw. 
Bij het ontwerp van de school werd al 
rekening gehouden met zelfstudie. In een 
lange, lichtgebogen gang zijn aan de ene 
kant lokalen en aan de andere kant tafels tussen schuifkasten, die de 
gang compartimenteren. Door de glazen wand van de lokalen kun-
nen de docenten zicht houden op de leerlingen in de gang. Daarmee 
was Schamhart zijn tijd vooruit.

Uitbreiding
Omdat het gebouw in de loop der jaren te klein werd, is in 1997 
en 1998 aan de achterzijde een uitbreiding gerealiseerd. Architect 
Leon Thier van Atelier PRO betrok Schamhart als adviseur bij het 
ontwerp van de nieuwbouw. Die zit deels vast aan de oudbouw. De 
buitenmuur aan de noordzijde van de oudbouw is nu binnenmuur 
in twee atriums geworden. Dit doet denken aan de nieuwbouw van 
de Tweede Kamer, waarvan de oude muren ook in de binnenruimte 
zijn gehandhaafd. Aan de oude muren in de nieuwe atriums is een 
structuur met cirkels van de Brusselse kunstenaar Henri Jacobs aange-
bracht. 
Huisman en Potma zijn blij dat de uitbreiding van het Segbroek 
College al is gerealiseerd voordat het gebouw van Schamhart op de 
lijst van rijksmonumenten werd geplaatst. “Natuurlijk, het is een 
eer als je gebouw rijksmonument wordt. Maar het wordt niet aan je 
gevraagd of je dat wilt. We zijn nu aan allerlei regels gebonden. Het 
zal nu veel moeilijker zijn om dingen aan het gebouw te verande-
ren”, aldus rector Huisman. 
Potma weet als hoofd bedrijfsvoering nog niet waar hij in de nieuwe 
situatie precies aan toe is. “Ik moet me nog goed in de regels verdie-
pen. Je kunt extra subsidie krijgen, maar of dat voldoende zal zijn…. 
Ik weet het nog niet. Ik ben in elk geval dolblij dat we de forse uit-
breiding van 1998 al achter de rug hebben, want dat zou nu niet 
meer zo kunnen.”

Martin van den Bogaerdt

Rijksmonument uit de weder opbouw

Atrium met kunst op vroegere buitenmuur.

Ruimte voor zelfstudie in de gang.

Jaren ‘50 herkenbaar in de aula.

Nieuwbouw met behoud van transparantie.
�1

‘Schamhart 
was zijn 
tijd 
vooruit’ 



voor openbaar onderwijs PlatOO in Helmond, ziet kansen. 
“De mensen die deel uitmaken van een professionele leerge-
meenschap zijn permanent bezig om met elkaar te overleg-
gen en te onderzoeken hoe ze hun werk beter kunnen doen. 
Uiteindelijk willen we dat de vijf deelnemende scholen bete-
re resultaten bereiken met de kinderen, dat ze er nóg beter 
in slagen om elk kind optimaal tot zijn recht te laten komen. 
In die zin beschouw ik het dus echt als een instrument om 

“Een professionele leergemeenschap is een werkplek – in ons 
geval een school – waar mensen lerend met elkaar omgaan”, 
zegt Marianne Boschman, directeur van basisschool De 
Mijlpaal in het Brabantse Nuenen. Samen met vier andere 
scholen wil De Mijlpaal zich ontwikkelen tot zo’n professio-
nele leergemeenschap. “We denken namelijk dat we in zo’n 
setting beter in staat zijn om onze doelen te realiseren.”
Ook Annemie Martens, algemeen directeur van het bestuur 

Bouwen aan een professionele leergemeenschap

Leren van elkaar: een sterk cement

Professionals kunnen veel aan elkaar hebben. Door uitwisselen van ervaringen, door 

reflectie en samenwerking leren ze van elkaar. Het klinkt evident, maar juist in het on-

derwijs is het nog geen gemeengoed. Daar wordt vaak solistisch gewerkt. Een aantal 

basisscholen en een schoolbestuur uit de regio Eindhoven willen dit patroon doorbre-

ken. Zij begonnen het project Ontwikkeling van een professionele leergemeenschap.
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Marianne Boschman: ‘Hier ligt het accent 
op het Nieuwe Leren’. 



��

geheel. Lector Eric 
Verbiest, al jaren actief 
bezig met het onderwerp 
professionele leerge-
meenschap, tekent voor 
de inhoudelijke invulling 
van de seminars. 

Nulmeting
Naast de bovenschoolse 
activiteiten, krijgen 
de vijf deelnemende 
scholen ook maat-
werkbegeleiding, van 
Fontys en van Doba 
Onderwijsadviseurs. Om 
te bepalen welke bege-
leiding nodig is, vindt op 
dit moment een soort 
nulmeting plaats. Elk 
team vult een vragenlijst 
in, waaruit kan worden 
afgeleid in welke mate de school al als professionele leer-
gemeenschap functioneert. Op de ene school staat het mis-
schien – op onderdelen – nog in de kinderschoenen, terwijl 
op een andere school de onderzoekende en samenwerkende 
houding misschien al meer is ingeburgerd.
Op basis van de analyse van de vragenlijst gaan de teams hun 
koers voor de komende twee jaar uitzetten; ze gaan bepalen 
aan welke aspecten van de professionele leeromgeving ze 
gaan werken en op welke manier, en waar ze over twee jaar 
willen staan.

Financiën
De totale kosten van het pro-
ject bedragen bijna anderhalve 
ton. Grootste kostenposten: de 
zes seminars, de kosten van de 
schoolbegeleiding en de per-
soneelskosten van de scholen 
(in verband met deelname aan 
werkgroepen en seminars).  
Het PO Platform Kwaliteit en 
Innovatie heeft een subsidie 
van �7.500 euro toegekend. 
Vanwege het innovatieve karakter van het project en de 
toekomstige commerciële mogelijkheden ervan investeren 
Fontys Pabo Eindhoven en de Fontys MD-groep beide �7.000 
euro. De betrokken scholen betalen de personeelskosten zelf, 
PlatOO draagt het resterende bedrag bij.

Meer informatie over dit project op http://schoolaanzet.nl/
innovatieprojecten/goedevoorbeelden.

Karin van Breugel

de kwaliteit van het primaire proces te verbeteren”, aldus 
Martens. 
Het einddoel is dus voor alle scholen gelijk – betere leer-
lingresultaten - maar de concrete invulling is heel verschil-
lend. De ene school wil bijvoorbeeld leerateliers inrichten en 
leerarrangementen gaan aanbieden. Een andere school wil 
een uitdagender leeromgeving creëren, om beter tegemoet 
te komen aan de natuurlijke leergierigheid van de leerlingen.  

Cement
Op de school van Marianne Boschman ligt het accent op de 
invoering van het ‘Nieuwe Leren’, waarmee enkele jaren 
geleden een begin is gemaakt. ”Het Nieuwe Leren is een 
onderwijsconcept, waarmee de leerlingen een grotere ver-
antwoordelijkheid krijgen, zelfstandiger worden en beter 
leren samenwerken. Als wij echt een professionele leerge-
meenschap worden, zal dat de invoering van dit nieuwe 
onderwijsconcept ondersteunen”, verwacht Boschman. 
Zij legt uit hoe ze dat bedoelt. “Toen wij aan het project 
Professionele Leergemeenschap begonnen, was niet ieder-
een direct enthousiast. Kwam er wéér iets nieuws bij, waarin 
energie moest worden gestoken? En dat terwijl er al zoveel 
was, bijvoorbeeld het genoemde Nieuwe Leren en Opleiden 
in de school. Ook in dat laatste steken we veel energie. We 

zijn zelfs uitgeroepen tot 
beste opleidingsschool van 
�005/�006, maar dat terzijde. 
Inmiddels hebben we een 
aantal bijeenkomsten gehad 
over het project Professionele 
Leergemeenschap en ik zie dat 
de stemming omslaat. Men 
gaat beseffen dat het niet iets 
éxtra’s is, maar dat het vooral 
gaat om een andere mentali-

teit en cultuur. Door met elkaar te onderzoeken, te leren en 
te verbeteren krijg je meer voor elkaar. Het versterkt dus de 
andere zaken waarmee we bezig zijn, het werkt als een soort 
– versterkend - cement.”

Zes seminars 
De professionele leergemeenschap stopt overigens niet bij 
de deuren van de eigen school. Integendeel. In het project 
participeren vijf scholen, die van elkaar en met elkaar gaan 
leren. Er zijn bijvoorbeeld verschillende bovenschoolse werk-
groepen en er vinden de komende twee jaar zes seminars 
plaats, waaraan sleutelpersonen van de scholen deelnemen, 
bijvoorbeeld directeuren, ib’ers en bouwcoördinatoren. Er 
komen onderwerpen aan bod die voor elke school relevant 
zijn in het proces om een professionele leergemeenschap te 
worden. Bijvoorbeeld: de rol van begeleidingsgesprekken, 
vergroten van betrokkenheid, monitoring, collectief leren en 
reflectie. Elk seminar duurt van negen tot vijf uur, dus vraagt 
om een serieuze investering. 
De Fontys Hogeschool speelt een belangrijke rol in het 

Leren van elkaar: een sterk cement

‘Het gaat 
vooral om 
een andere 
mentaliteit’

Innovatief 
project 
krijgt royaal 
subsidies

over onderwijs

 

Annemie Martens: ‘Een instrument 
om de kwaliteit te verbeteren’.
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De vijf vragen
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over onderwijs �5

Con Smith is directeur van openbare basisschool De 

Kleine Beer in het Brabantse dorp Berlicum. Hij gelooft 

in ‘de kracht van het kapitaal’, waarmee hij de ken-

nis, ervaring en het enthousiasme van zijn personeel 

bedoelt. Hij weet zeker dat hij over drie jaar, wanneer 

hij met pensioen gaat, een school verlaat die in alle op-

zichten bij de tijd is. Van de minister vraagt hij vooral 

rust en geen rare fratsen. Hij dringt er bij VOS/ABB op 

aan een brede en sterke organisatie te blijven voor de 

openbare en algemeen toegankelijke scholen.

Bent u tevreden met het Nederlandse 
onderwijs?

”Jazeker! Het is in Nederland bijvoorbeeld een groot goed 
dat ouders de vrijheid hebben om een school voor hun 
kind te kiezen. Ik ben dus blij dat er openbaar èn bijzonder 
onderwijs is. Ik vind het ook een goede zaak dat we niet, 
zoals bijvoorbeeld in Engeland wel het geval is, met een 
verplicht curriculum werken. Wij hebben hier veel vrijheid! 
Er zijn natuurlijk wel regels, maar die ervaar ik niet als knel-
lend. Je moet daar creatief mee omgaan. Lumpsum, daar 
ben ik ook blij mee. Nu kunnen we ook creatief met geld 
omgaan!”

Wat wilt u kwijt aan de minister? 
”Breng rust in het onderwijs! Dat geldt ook voor staats-
secretaris Dijksma. Nu weer die extra aandacht voor taal en 
rekenen, terwijl het op 90 procent van de scholen gewoon 
goed gaat. Ik snap dat een nieuw kabinet wil scoren, maar 
loop niet achter elke hype aan. Trek ook geen geld uit voor 
Michael Fullan, die kwaliteitsgoeroe uit Canada. Wat je van 
ver haalt, is niet altijd beter. Ga vaker bij de scholen zelf 
langs. Expertise heb je ook dichtbij, bij ons bijvoorbeeld.” 

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?
”Tijdens onderhandelingen de poot stijf houden! Passend 
onderwijs is natuurlijk heel belangrijk, maar als er �5 mil-
joen in plaats van 100 miljoen voor wordt uitgetrokken, 
dan moet VOS/ABB duidelijk maken dat de rek eruit is. Dan 
moeten we het niet doen! Wat de sectorvorming betreft: 
VOS/ABB moet een brede en sterke organisatie blijven voor 
het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Wij 
hebben veel aan jullie! Bijvoorbeeld de Toolbox met al die 
instrumenten van Bé Keizer erin, en de goede berichtgeving 
via de website en de digitale nieuwsbrieven.”

Hoe ziet u de toekomst?
”De Kleine Beer is enkele jaren geleden begonnen met 
een eigen concept voor zelfsturend leren. Dat is met veel 
enthousiasme bottom up opgepakt, dus vooral door de lera-
ren. Ik geloof in de kracht van ons kapitaal, de kennis en 
ervaring van het personeel! We hebben de leerlingen zelf 
verantwoordelijk gemaakt voor hun portfolio. Zo bereiden 
wij ze voor op hun rol in de maatschappij. Als ik over drie 
jaar met pensioen ga, dan weet ik zeker dat ik een school 
verlaat die in alle opzichten staat als een huis!”

Waarom wilt u juist hier op de foto worden 
gezet?
“Het digitale schoolbord is het medium van de toekomst. Je 
kunt ermee de wereld de klas inbrengen. Dat lukt niet met 
een krijtje, zeker niet als je slecht kunt tekenen, zoals ik. 
Maar je moet wel weten hoe je met een digibord omgaat. 
Je kunt er veel meer mee dan alleen klassikale instructie. De 
leerlingen kunnen er bijvoorbeeld powerpointpresentaties 
mee laten zien voor hun werkstuk. Digitale borden zijn net 
zo belangrijk als computers in de klas, zeker als je kinderen 
zelfsturend wilt laten leren en mediawijs wilt maken.”

Openbare basisschool De Kleine Beer in Berlicum heeft op  
www.watjevanberenlerenkan.nl een eigen digitale leeromge-
ving. De rol van ict en digitale schoolborden in het onderwijs 
van De Kleine Beer was op woensdag 14 november onder-
werp van een reportage in het Radio 1-programma ‘Dingen 
die gebeuren’ van de KRO. Deze reportage kan worden 
beluisterd op www.dingendiegebeuren.kro.nl.

Martin van den Bogaerdt

‘VOS/ABB moet brede en sterke organisatie blijven’



Het Beatrix College (vmbo-tl, havo en atheneum) in de 
Tilburgse nieuwbouwwijk Reeshof op een donderdagoch-
tend. In de pauze van tien over half elf stromen de lokalen 
leeg. We lopen tegen de stroom in met Marga van Helvert en 
Jim Winter. Beide surveillanten halen hun portofoon op om 
contact te kunnen houden. Dat is handig omdat ze zich altijd 
opsplitsen om op meer plekken toezicht te kunnen houden.

Niet de docenten, maar buurtbewoners surveilleren in de pauzes op het Beatrix College. 

Dat was eerst even wennen voor de leerlingen, maar inmiddels loopt het project Plein-

wacht al vijf jaar en met succes. Zowel voor de school als de surveillanten en de wijk 

heeft deze aanpak met betaalde pleinwachten voordelen.

Buurtbewoners houden toezicht in de pauze

In de aula zitten leerlingen te kletsen en te geinen. Twee jon-
gens bouwen een toren van lege colablikjes. Op het moment 
dat de gong gaat, laten ze het bouwwerk in de steek en 
snellen naar hun leslokaal. Ook wat plastic rommel blijft lig-
gen. Een meisje dat nog aan tafel zit, voelt er weinig voor 
alles op te ruimen. Tijd om in te grijpen. Winter roept de 
jongens terug. “Ruim het even op. Dat doe je toch wel voor 

de dames?’’ De jongens gooien de troep in een afvalbak. 
Kleine moeite. ”Maar zonder toezicht zou het hier een 
bende worden,’’ zegt Winter.

Wildvreemden
Dat de �000 leerlingen van het Beatrix College kunnen 
worden aangesproken door surveillanten die geen docent 
zijn, vonden ze bij de start van het project Pleinwacht 
knap lastig, vertelt Van Helvert, die er vanaf het eerste 
uur bij is betrokken. ”Het eerste jaar was heel zwaar. 
Toen hebben we wel eens flinke botsingen gehad.’’ 
Voor de scholieren was het nieuw dat niet hun docen-
ten maar wildvreemden liepen te corrigeren. Bovendien 
waren de ouders en andere surveillanten er nogal blanco 
ingestapt. Dit deed rector Hans van der Heijden al snel 
besluiten de nieuwe surveillanten evenals docenten en 
ondersteunend personeel cursussen te laten volgen, 
zoals omgaan met agressie. Ofschoon agressie weinig 
voorkomt, merken alle betrokkenen op. Meestal blijft de 
overlast van leerlingen beperkt tot incidentjes als de cola-
blikjes in de aula. 
Door de bijsturing liep het project Pleinwacht beter. 
Zochten leerlingen aanvankelijk de Pleinwachten niet op 
als er wat speelde, nu doen ze dat wel. 

Bijverdienste
De Pleinwachters verdienen per uur het minimumloon 
(netto 7,50 euro). Dat kan een aardige bijverdienste zijn. 
Momenteel zijn er tien Pleinwachters. Dat is de afgelo-
pen jaren wel eens meer geweest. ”Maar we hebben nu 
wat verloop door de gunstige arbeidsmarkt,’’ zegt Toon 
Trouw, als hoofd facilitaire dienst van het Beatrix College 
eerste aanspreekpunt voor de Pleinwacht. Nu de econo-
mie groeit, kost het de school meer moeite aan externe 
toezichthouders te komen.
Voor de Pleinwachters kan hun inzet een opstap zijn naar 
een nieuwe baan. Marga van Helvert, vóór ze Pleinwacht 
werd activiteitenbegeleidster in de zorg, heeft er in de 

Project Pleinwacht al vijf jaar succesvol op Beatrix College
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Pleinwachter Jim Winter met porto-
foon: ‘Wij geven leerlingen veiligheid.’



afgelopen jaren op het 
Beatrix College taken 
bij gekregen als inval-
kracht voor de repro en 
conciërge. En Jim Winter 
vermoedt dat zijn rol als 
Pleinwachter bij heeft 
gedragen aan zijn sta-
geplaats bij een ROC. Hij 
wil beveiliger worden 
op een school. Daar past 
het Pleinwacht-werk bij, 
want ook als Pleinwachter 
draag je bij aan meer vei-
ligheid op school, vindt 
hij. ”Het is prettig voor 
leerlingen dat ze iemand 
kunnen aanspreken als er 
wat aan de hand is. Wij 
geven ze veiligheid”. 

Geen eiland
”We betrekken op deze 
manier ook de woonwijk 
bij de school. Net als met 
andere projecten,´´ zegt 
rector Van der Heijden. ”Door de Pleinwacht hebben aardig 
wat mensen uit de buurt direct met de school te maken. De 
school is daardoor geen eiland.”
Voor de Pleinwacht zijn duidelijke regels afgesproken, ver-
telt Toon Trouw. De Pleinwachters mogen alleen toezien op 
de naleving van de regels en daar mogen ze leerlingen op 
aanspreken. Over de straffen gaan ze niet. Moet er een straf 
worden opgelegd dan gebeurt dat in overleg met en door de 
docenten. 
Overigens krijgen alle nieuwe leerlingen van het Beatrix 
College de huisregels op papier uitgereikt: geen kauwgum, 
niet bellen met mobieltjes (worden in beslag genomen), 
geen petten, hoofddoekjes mogen wel. Elke dag houden 
de Pleinwachters en docenten een logboek bij. Hierin wordt 
genoteerd of er bijzonderheden zijn op school of rond 
bepaalde leerlingen waar de toezichthouders rekening mee 
kunnen houden. Pleinwachters dragen geen uniform.

Opstapje
De Pleinwachters worden aangesteld als ze de sollicitatiepro-
cedure doorstaan. Eerst een brief en dan een sollicitatiege-
sprek. De afgelopen jaren is lang niet iedereen daar door-
heen gekomen. Heeft de school bijvoorbeeld de indruk dat 
het de sollicitant louter en alleen te doen is om een opstapje 
naar een reguliere baan dan gaat het Beatrix College niet 
met deze kandidaat in zee. Trouw: ”Het mag best meespelen 
maar je moet het toch in de eerste plaats doen omdat je dit 

graag wil. Daar letten we op.’’  
In de afgelopen jaren zijn de Pleinwachters voor steeds meer 
taken ingezet. Eerst was er alleen het surveilleren in de 
pauze. Daar kwam bij toezicht houden bij proefwerken en 
het eindexamen, ondersteuning bij ouderavonden, sportda-
gen en de zogenoemde Trixweek. Twee Pleinwachters kregen 
sinds de start vijf jaar geleden een reguliere baan op de 
school.
Voor de school is het inzetten van bewoners/ouders gunstig. 
Het project kost per jaar ongeveer �5.000 euro aan salaris-
sen voor de Pleinwachters. Maar, rekent rector Van der 
Heijden voor, per jaar worden 1700 klokuren docententijd 
uitgespaard, gelijk aan een hele fte. ”De school zet die uren 
in voor werkzaamheden die passen bij het niveau van het 
docentensalaris en opleidingsniveau: lesgeven, voorbereiden, 
huiswerk nakijken, etcetera. Docenten hebben vaak geen zin 
in surveilleren.´´ 
Waarom doen andere scholen dit niet ook? Voor zover 
bekend zijn het Beatrix College en het Marianum in Groenlo 
de enige scholen in Nederland waar ouders/bewoners wor-
den ingehuurd om toezicht te houden op de leerlingen. 
Van der Heijden: ”Het is een bedrijfseconomisch fenomeen. 
Misschien dat scholen er daarom niet aan willen. Docenten 
op onze school hadden er eerst ook moeite mee. Maar nu is 
iedereen om. Dit is een prima oplossing voor alle partijen.’’ 

Jurgen van Dijk 

Buurtbewoners houden toezicht in de pauze
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Marga van Helvert, hier actief in de kantine, begon als 
Pleinwachter maar doet inmiddels meer op school.
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Beroep instellen moet op tijd 
Gelijk en ongelijk: Wat is onredelijk laat?

Wanneer het bestuur van een 

openbare school een besluit 

neemt kan daar (bezwaar en) 

beroep tegen worden aangete-

kend. Maar ook wanneer het 

bestuur niet reageert op een 

verzoek om een besluit kan 

daar beroep tegen worden aan-

getekend. De termijnen waar-

binnen beroep moet worden 

aangetekend verschillen in deze 

twee gevallen.

Het is inmiddels vrij bekend dat de termijn voor 
het indienen van beroep tegen een besluit 6 
weken bedraagt. Wordt er na die 6 weken pas een beroep-
schrift ingediend dan zal de Rechtbank het niet in behande-
ling nemen. 
Artikel 6:1� AWB bepaalt dat een beroep tegen het niet tij-
dig nemen van een besluit niet aan een termijn is gebonden 
(men mag er op rekenen dat er nog een besluit gaat vallen), 
maar ook niet onredelijk laat mag worden ingediend. Op 
enig moment moet er dus een gezond wantrouwen ont-
staan. Maar wanneer is dat moment?

Het geschil
De Centrale Raad van Beroep (CRvB d.d. 9 augustus �007, 
06/�6�5 AW) heeft zich onlangs over een dergelijke kwestie 
uitgelaten. Wat was het geval?
Een administratief medewerker dient bij zijn schoolbestuur 
zijn ontslag in. Het schoolbestuur weet niet hoe snel zij dit 
ontslag moet bevestigen, maar de medewerker komt vervol-
gens terug op zijn ontslagverzoek. Hij trekt het verzoek in en 
vindt dat hij daarmee gewoon weer in dienst is. Er volgt een 
schriftelijke discussie waarbij het schoolbestuur vasthoudt 
aan het ontslag. Het heeft namelijk al een andere administra-
tief medewerker aangesteld. Het blijft een jaar stil, waarna 
de medewerker alsnog beroep instelt bij de rechtbank tegen 
de weigering van het schoolbestuur om op het ontslagbesluit 
terug te komen; om hierover überhaupt nog een besluit te 
nemen.

De uitspraak
Het gaat hier in principe om een situatie die overschrijding 
van de beroepstermijn kan rechtvaardigen. 
De medewerker heeft echter door meer dan een jaar te 

wachten met het instellen van beroep zijn rechten verspeeld. 
De CRvB vindt het beroep onredelijk laat ingediend. De CRvB 
geeft in deze uitspraak niet aan wat nog wel een redelijke 
termijn had geweest voor het instellen van beroep. 

Jurisprudentie
Uit eerdere uitspraken blijkt dat het instellen van beroep in 
vergelijkbare situaties ook na �, 5 of 6 maanden ‘onredelijk 
laat’ kan zijn. Een algemene regel kan er niet uit worden 
afgeleid. 
Het kan zelfs zo zijn dat beroep eerder dan binnen zes 
weken moet worden ingesteld. Dat is het geval wanneer 
iemand pas lang (in ieder geval meer dan zes weken) nadat 
het besluit genomen is (buiten zijn schuld) bekend wordt 
met dit besluit. De jurisprudentie geeft aan dat dan zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken alsnog 
beroep moet worden ingesteld.
Het is raadzaam in dit soort gevallen direct contact op te 
nemen met de juristen van VOS/ABB Consulting.

Erik Brouwer
senior-jurist VOS/ABB

�8



uit de eigen praktijk bij de kop genomen, waarbij Marlous 
Elstgeest de kleurentheorie van Léon de Caluwé gebruikte. 
“Dat was heel interessant”, zegt Remeeus. “We concludeer-
den dat mensen allemaal op hun eigen manier met verande-
ringen omgaan. Het is handig om dat te kunnen herkennen”.
Nu de tweedaagse workshop is afgelopen, staat voor hem 
vast dat de school verder kan met een succesvolle aanpak van 
de schoolcultuur. “Ik heb er nu alle vertrouwen in. Omdat 
alle mt-leden hebben meegedaan, zitten we allemaal op 

dezelfde lijn. We kennen de valkuilen en iedereen is enthou-
siast. Dit is een workshop waar heel veel scholen baat bij 
kunnen hebben, want op veel scholen heerst zo’n zelfde 
cultuur als bij ons. Overal zijn vaste patronen, die soms door-
broken moeten worden. Een school moet immers doorlopend 
inspelen op een veranderende maatschappij, veranderende 
ouders en leerlingen. Wij willen een flexibele lerende organi-
satie zijn. Dat gaat ons nu lukken”.

Lucy Beker

over onderwijs

Incompany-workshop: 
altijd persoonlijk

“Ja, als een school zich met een delegatie van zes personen 
inschrijft, zoals Het Spectrum, is het financieel mogelijk er 
een Incompany-workshop van te maken”, zegt Marlous. “En 
dat is natuurlijk altijd persoonlijker. Zeker als het gaat om de 
cultuur van de school. Wat is dan mooier om met de school-
leiding zelf die school eens door te lopen en te kijken hoe 
het er aan toe gaat?”. 
Remeeus vult aan: “Het helpt inderdaad om eens met een 
consultant, een deskundige buitenstaander, op een andere 
manier naar onze school te kijken. Wat we zagen 
tijdens die ronde? Van alles, van gesloten deuren 
tot een leeg mededelingenbord. Daarna zijn we 

verder gaan praten over 
allerlei cultuuraspecten die te 
maken hebben met mensen. 
Mensen zitten vaak in vaste 
rollen en patronen. Cultuur 
veranderen betekent dus dat 
mensen moeten veranderen. 
Dat willen zij meestal wel, 
maar ze vallen toch gauw 
terug in oude gewoontes. Dat 
merkten wij al jaren en dat 
wilden we nu eens aanpak-

ken”. 
Marlous Elstgeest van VOS/ABB Consulting deed de 
workshop met twee directieleden, twee bouwco-
ordinatoren en twee ib’ers van Het Spectrum. Haar 
theoretische kennis van verandermanagement zette 
ze steeds direct om in praktijkvoorbeelden. “In de 
eerste sessie kwamen we erachter dat we vaak te snel zijn 
met onze veranderingen”, zegt Remeeus. “Het moet stap 
voor stap, en we moeten ons er meer van bewust zijn dat er 
altijd wel ergens weerstand is. Wij sloegen dat nog wel eens 
over. Nu weet ik dat je juist moet kijken waar die weerstand 
zit en daar aandacht aan besteden, anders voelen mensen 
zich niet serieus genomen”.

Kleurentheorie
In de tweede bijeenkomst werd een concreet voorbeeld 

Een incompany-workshop houdt in dat de trainer naar je toe 
komt. VOS/ABB Consulting doet dat vaak, bijvoorbeeld als een 
school zich met een grote delegatie inschrijft voor een workshop. 
Martin Remeeus, directeur van sbo Het Spectrum in Amsterdam, 
kan erover meepraten. Hij gaf zich met zijn managementteam op 
voor de workshop ‘De cultuur van de school’. Tot zijn verrassing 
kwam consultant Marlous Elstgeest vervolgens naar hem toe.

‘Het helpt om met consultant door de school te lopen’

‘Cultuur 
veranderen 
betekent 
mensen 
veranderen’
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Marlous Elstgeest

Martin Remeeus (midden) deed met het 
hele MT een workshop incompany.



Wat moet de internetgeneratie met een 
schoolboek?

Jaap van Loon
Geeske Steeneken
Thieme-Meulenhoff/Codename Future, 
�007
�� pagina’s

Leren kinderen anders in het digitale 
tijdperk? En heeft het boek op school 
z’n langste tijd gehad? Deze en derge-
lijke vragen worden besproken in deze 

kleine, maar aantrekkelijke publicatie.
De auteurs constateren een toenemende spanning tussen 
school en privé voor de kinderen van deze tijd. De jongeren 
ervaren de ICT-toepassingen op school vaak als beperkt; thuis 
zijn ze heel actief met interactieve media. Ligt het antwoord 
in het Nieuwe Leren of in anders leren? En wat zijn de conse-
quenties voor het onderwijs en voor de educatieve uitgeverij? 
Jaap van Loon is algemeen directeur van uitgeverij Thieme-
Meulenhoff en Geeske Steeneken is directeur van uitgeverij 
Codename Future. 
Scholen kunnen een gratis exemplaar van deze publicatie 
opvragen bij Codename Future in Den Haag, 070-�0��770.
Tenzij anders vermeld zijn de besproken boeken te koop in elke goede boekhandel.

Gezien in de boekhandel

Wie is hier nu eigenlijk de baas?
 

En nog 7 filosofische vragen 
voor managers
Haystack, �007.
ISBN 978-90-77881-�0-9
1�8 pagina’s
��,50 euro

Dit filosofieboek voor mana-
gers heeft een voorwoord 
van Joep Schrijvers (auteur 

van ‘Hoe word ik een rat?’). Schrijvers noemt het boek 
praktisch, herkenbaar én diepzinnig. ‘Niet gortdroog of 
hopeloos abstract, maar uiterst toegankelijk zonder dat 
het aan diepgang verliest’. 
‘Wie is hier nu eigenlijk de baas?’ zet met prikkelende 
vragen aan tot denken. Auteur Ben Kuiken studeerde 
filosofie en was hoofdredacteur van Management Team. 
Nu werkt hij als freelance publicist en bladenmaker. Hij 
laat zijn lezer in dit boek ontdekken hoe klassieke en 
moderne filosofen de managers van nu kunnen helpen 
bij het begrijpen van hun werk. De acht hoofdstukken 
bevatten vragen als: Waarom begrijpen mijn mede-
werkers mij niet? Hoe word je een authentiek leider? 
En: kan ík er wat aan doen? (De manager heeft het 
gedaan). Ben Kuiken heeft een eigen weblog op 
www.filosofievoormanagers.nl.

Ruimte door beelden
Werken met visuals

Judith Zadoks
Paulien den Bode
Zadoks, �007
ISBN 978-90-8111�5-1-�
96 pagina’s
��,75 euro

Dit boek is bedoeld als inspi-
ratiebron voor het gebruik 
van beelden bij het werken 
met groepen en individuen. 

‘Beelden zijn een ijzersterk communicatiemiddel. Eén 
beeld zegt meer dan duizend woorden”, schrijven de 
auteurs in het eerste hoofdstuk.
Ze gaan verder in op de werking van ‘visuals’. Dat 
kunnen foto’s zijn, tekeningen of andere plaatjes. Wat 
zijn goede visuals en hoe en wanneer kun je ze het 
beste toepassen? Met de praktische tips uit hoofdstuk 
6 kan iedereen zijn communicatie met groepen verbe-
teren. In teamoverleg, werkgroepen, functionerings-
gesprekken en coachingstrajecten: altijd zijn beelden 
bruikbaar om het gesprek op gang te brengen.

Beroeps- en functievorming bij intern 
begeleiders

Gerrit Vrieze
Hans van Gennip
ITS Nijmegen, �007
ISBN 978-90-555�-�08-X
86 pagina’s
1� euro

Intern begeleiders op basisscholen 
worden gezien als een belangrijke 
factor in de kwaliteit van de leerlin-

genzorg. Ze organiseren, stimuleren en verbeteren de zorg. 
Vreemd genoeg is er geen algemeen beeld te schetsen van 
dé intern begeleider (IB’er). 
Reden voor het onderzoeksinstituut ITS (verbonden aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen) om onderzoek te doen 
naar beroeps- en functievorming van IB’ers. Met als resul-
taat tips en handreikingen voor versterking van beroep en 
functie. Het ITS komt tot de conclusie dat het goed zou zijn 
als er een aparte functie komt voor IB’ers met daarbij een 
beroepsstandaard. In de bijlagen van het boekje staan prak-
tijkvoorbeelden van IB’ers die op verschillende manieren 
worden ingezet, in Sittard, Emmeloord, Hoofddorp, Almere, 
Den Haag en Langbroek.
De publicatie is te bestellen via www.its-nijmegen.nl.
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Abonnementen:
Leden van VOS/ABB ontvangen een 
exemplaar per bestuur en per school 
gratis. 
Leden betalen 36 euro per jaar voor een 
extra abonnement Bij afname van meer-
dere betaalde abonnementen geldt een 
korting: voor twee tot vijf extra abonne-
menten is dat 30 procent, bij zes of meer 
abonnementen is de korting 40 procent
Een abonnement op Over Onderwijs kost 
voor niet-leden 45 euro per jaar.

Opgeven als abonnee bij:
VOS/ABB, t.a.v. Irene Smit, 
Postbus 16�, ���0 AD Woerden,
0��8-�05�0�, ismit@vosabb.nl

Copyright: 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op eniger-
lei wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever.

Ledenservice

Lidmaatschap
Schoolbesturen van één of meer scholen 
voor openbaar en/of algemeen toeganke-
lijk onderwijs kunnen lid worden van 
VOS/ABB. De contributie bedraagt voor 
�007 voor het primair onderwijs �,11 euro 
per leerling en voor het voortgezet onder-
wijs �,95 euro per leerling. Bijzondere 
scholen betalen � euro per leerling.
Bij het kennismakingslidmaatschap kan, 
tegen een gereduceerd tarief van � euro 
per leerling, een jaar lang gebruik wor-
den gemaakt van de dienstverlening 
en belangenbehartiging van VOS/ABB. 
Dubbellidmaatschap is ook mogelijk. Een 
bestuur dat lid is van een andere bestu-
renorganisatie kan volwaardig lid worden 
van VOS/ABB tegen het speciale tarief van 
� euro per leerling. 
Nadere informatie bij de ledenadmini-
stratie, Jeanette Craane, 0��8-�0�816, 
jcraane@vosabb.nl.

Helpdesk 
De helpdesk is bereikbaar voor alle vragen 
van leden op elk gebied: arbeidsvoor-
waarden, financiën, onderwijshuisves-
ting, juridische zaken e.d. Een team van 
deskundige medewerkers is van 8.�0 tot 
1�.�0 uur telefonisch bereikbaar, via de 
mail de hele dag. Op e-mailvragen wordt 
binnen �� uur gereageerd. Telefoon 0��8-
�05�50, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwsbrief
Leden ontvangen elke week per e-mail 
een gratis nieuwsbrief met praktische 
informatie voor bestuur en management. 
Het primair en voortgezet onderwijs krij-
gen elk een eigen editie. Schoolbestuur 
en –management kunnen een onbeperkt 
aantal e-mailadressen voor deze service 
doorgeven. Leden die nog geen e-mail-
nieuwsbrief ontvangen, kunnen zich op 
elk moment daarvoor aanmelden via de 
website www.vosabb.nl. Leden kunnen 
daar ook een gratis abonnement nemen 
op Nieuwsplein, een wekelijkse e-mail-
nieuwsbrief met relevant onderwijsnieuws 
uit internetbronnen en kranten.
Leden en niet-leden kunnen personeels-
advertenties plaatsen in de e-mailnieuws-
brief met gratis doorplaatsing op de 
website. Meer informatie en tarieven 
op www.vosabb.nl, rubriek ledenservice. 
Bellen of mailen kan ook: Irene Smit, 
0��8-�05�0�, ismit@vosabb.nl
Adverteren kan ook in Over Onderwijs; 
raadpleeg hiervoor het colofon.

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

VOS/ABB is de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke 
scholen, één van de grootste werkgeversorganisaties in het onder-
wijs. Bijna 400 besturen met circa 2800 scholen en ruim 850.000 
leerlingen zijn aangesloten. Het gezamenlijk streven is goed onder-
wijs voor alle kinderen. VOS/ABB behartigt de belangen van de 
leden en ondersteunt bestuur en management van de scholen, zowel 
collectief als individueel.

liteiten besproken door de deskundigen 
van VOS/ABB. Ook zijn er contactgroepen 
P&O. Er zijn aparte bijeenkomsten en con-
tactgroepen voor primair en voortgezet 
onderwijs. 
Informatie bij Anja van Rossum, 0��8-
�05�8�, avanrossum@vosabb.nl

Publicaties
VOS/ABB geeft met enige regelmaat spe-
cials, brochures en katernen uit voor de 
leden. Elk lid ontvangt één exemplaar 
voor het bestuur en één voor elk van 
de aangesloten scholen. Bovenschoolse 
managers kunnen ook een gratis exem-
plaar ontvangen. Informatie bij Irene 
Smit, 0��8-�05�0�, ismit@vosabb.nl 
Publicaties bijbestellen kan via de bestel-
lijn: bestellijn@vosabb.nl. Op de web-
site www.vosabb.nl staat in de rubriek 
publicaties een compleet overzicht van 
alle publicaties. Veel publicaties zijn te 
downloaden. Informatie via 0��8-�05�0�, 
bestellijn@vosabb.nl

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

Consulting
Leden en niet-leden kunnen bij VOS/ABB 
Consulting advies op maat aanvragen op 
elk gebied: bedrijfsvoering, organisatie, 
personeelsbeleid, coaching, onderwijs & 
zorg, huisvesting en juridische ondersteu-
ning. Leden betalen hiervoor een gere-
duceerd tarief. Informatie bij Riejanne 
Boeschoten, 0��8-�05���, 
rboeschoten@vosabb.nl. 
Of kijk op www.vosabbconsulting.nl.

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

Kijk op www.vosabbconsulting.nl.



Dit najaar wordt het boek De gelukkige klas van Theo Thijssen uitgereikt door de openbare 

bibliotheken. Reden voor VOS/ABB om onder de leden op zoek te gaan naar de gelukkigste 

klas van Nederland. Wij nodigen leerlingen van uw school uit te laten zien hoe positief zij over 

hun klas zijn. Ze kunnen eigen videopresentaties inzenden vóór woensdag 19 december 2007.

Meedoen? Kijk op www.vosabb.nl/degelukkigsteklas
Meer informatie: Annelies Schrijver, 0348 40 52 93, aschrijver@vosabb.nl. 

Gezocht

Goed onderwijs voor alle kinderen. Dat is waar de openbare 
en algemeen toegankelijke scholen voor staan. Onderwijs in 
de breedste zin van het woord. Als basis voor een gezonde 
samenleving. Als voorwaarde voor geluk.

de gelukkigste klas!

Inzendtermijn verlengd: 

insturen kan tot vrijdag 15 februari 2008!
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