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Alles is te leren

In iedere groep zitten leerlingen met verschillende niveaus. U doet uw best om alle 

leerlingen het onderwijs te geven dat recht doet aan hun kwaliteiten. Vanaf 2011 spreken

we van passend onderwijs. De verwachting is dat de verschillen tussen leerlingen groter

worden. Hoe zorgt u er voor dat alle leerlingen dan nog steeds tot hun recht komen? 

Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® geeft op die vraag een inhoudelijk antwoord 

met een gestroomlijnde manier van denken en handelen, opbrengstgericht, datage-

stuurd en proactief! 

Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® gaat uit van passende onderwijsarrangementen,

afgestemd op de leerlingen in uw groep, school en regio. Leeropbrengsten zijn hierbij 

richtinggevend, uw onderwijs wordt hiermee datagestuurd. Het resultaat? Er valt 

geen leerling meer tussen wal en schip, of deze nu extra zorg vraagt of juist excelleert. 

Meer weten over het onderwijscontinuüm? Doe dan nu online de quickscan. Hiermee 

krijgt u snel inzicht in de stappen die u kunt ondernemen op weg naar passend onderwijs.

Kijk op www.onderwijscontinuum.nl voor meer informatie en de quickscan.

Hoe haal je het beste uit iedere leerling?
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In het kort

over onderwijs

Vier leerlingen uit 5 vwo van het Etty Hillesum 
Lyceum in Deventer (locatie Het Vlier) hebben de 
Bizzkids Management Competitie gewonnen. Zij 
mogen zich ‘Managers van het jaar 2009’ noemen, 
kregen ieder een mini-laptop en werden in een 
zwarte Hummer-limousine door Amsterdam rond-
gereden.

Het winnen van deze internetcompetitie is dan ook niet niks. 
In totaal hadden 5.500 leerlingen van 250 scholen in het 
voortgezet onderwijs en het mbo zich ingeschreven voor de 
editie van 2009. De deelnemers vormen het management-
team van een fictieve onderneming en moeten beslissingen 
nemen over marketing, logistiek, personeel en financiën. 
Daarbij worden ze geconfronteerd met onverwachte gebeur-
tenissen in de markt en met de gevolgen van elkaars beslis-
singen.
Het Etty Hillesum Lyceum (lid van VOS/ABB) doet al jaren 
mee met vwo-leerlingen die het vak management & orga-
nisatie volgen. Docent Anno Galema is er trots op dat zijn 
school nu een keer gewonnen heeft. Galema: “De leerlingen 
moeten hiervoor goed met elkaar samenwerken, op elkaar 
inspelen en gevoel voor ondernemen hebben. Het is heel 
leuk om te zien hoe ze dat doen”.
Na enkele spannende voorrondes bleven twintig finaleteams 
over, die op zaterdag 18 april in de Hogeschool Inholland in 
Diemen aantraden voor de laatste ronde, ingedeeld in twee 
poules naar opleidingsniveau. 
Het Etty Hillesum Lyceum won de ene poule, het ROC Kop 
van Noord-Holland uit Den Helder de andere poule. De win-
naars werden bekendgemaakt door Quote-hoofdredacteur 
Sjoerd van Stokkum, die er een spannende happening van 
maakte.

Ruim 70 scholen in Nederland doen mee aan het door Al 
Gore opgerichte programma Globe, om scholieren onderzoek 
te laten doen naar natuur en milieu in de eigen schoolomge-
ving. Deze onderzoekgegevens worden door wetenschappers 
gebruikt in hun onderzoek naar klimaatveranderingen. 

Op 12 juni is er een Globe-conferentie in Space Expo in 
Noordwijk. Daar kunnen leerlingen hun eigen onderzoeksre-
sultaten presenteren aan wetenschappers. Elke Globe-school 
kan daar gratis aan meedoen met maximaal één klas. Ze 
moeten het voorstel voor hun presentatie dan uiterlijk 1 juni 
inzenden.

De wetenschappelijke partners in Nederland zijn het KNMI, 
het RIVM en Wageningen Universiteit. De organisatie is in 
handen van SME Advies. Meer over het Globe-programma 
en de conferentie op www.globenederland.nl. Scholen in het 
primair en voortgezet onderwijs, die nog niet meedoen, kun-
nen nog altijd aanhaken.

Globe-conferentie in Noordwijk

Managers van het Jaar 
op Etty Hillesum Lyceum

Het Waarborgfonds Kinderopvang moet zijn 
garantiecapaciteit uitbreiden. Hiertoe is het fonds 
inmiddels in gesprek met het ministerie van OCW. 
Intussen worden nieuwe aanvragen voor 
borgstellingen op een wachtlijst geplaatst, 
wat kan leiden tot vertraging van geplande 
uitbreidingen.

Uit het jaarverslag 2008 van het Waarborgfonds blijkt dat 
sinds begin 2008 het beroep op het fonds zo sterk is toege-
nomen dat het de grens van zijn capaciteit heeft bereikt. 
Oorzaak is de kredietcrisis, waardoor de behoefte aan zeker-
heden fors is toegenomen. In 2008 was er een verdrievoudi-
ging van het aantal goedgekeurde borgstellingen. Verwacht 
wordt dat de komende jaren het beroep op de diensten van 
het Waarborgfonds Kinderopvang nog zal toenemen. Dat 
komt ook omdat de doelgroep inmiddels is verbreed: niet 
alleen kinderopvangorganisaties maar ook peuterspeelzalen 
en basisscholen kunnen een borgstelling aanvragen. 

Uit het jaarverslag blijkt verder dat het Waarborgfonds met 
een belegbaar vermogen van ruim 46 miljoen euro in 2008 
een rendement van 4,2 procent heeft behaald. Het jaar-
verslag van het fonds is alleen digitaal beschikbaar via een 
aparte jaarverslagpagina op de website   www.waarborg-
fondskinderopvang.nl.

Waarborgfonds Kinderopvang 
moet uitbreiden
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Eerste prijs voor het team van het 
Etty Hillesum Lyceum.



Goedgevulde gereedschapskist
Toezicht is van groot belang. 
Dat hebben we de afgelopen 
tijd (helaas) maar al te goed 
geconstateerd. Hoewel ik in 
het funderend onderwijs niet 
zo snel grote bestuurlijke uit-
glijers verwacht, zoals we die 
gezien hebben in het bedrijfs-
leven en de semi-publieke 
sector, zijn serieuze toezicht-
houders die hun vak verstaan, 
ook voor u als schoolbestuur-
der in het primair en/of voort-
gezet onderwijs essentieel. 
Zoals vorig jaar in de gover-

nance-special van Over Onderwijs was te lezen, zijn wij voor 
u als lid van VOS/ABB samenwerking aangegaan met het 
Nationaal Register van Commissarissen en Toezichthouders. U 
kunt deze organisatie inschakelen in uw zoektocht naar pro-
fessionele toezichthouders. 
Maar hoe weet u als bestuurder hoe u toezicht het beste 
vormgeeft? Die vraag was voor ons reden om samen met het 
Nationaal Register en de bureaus PricewaterhouseCoopers en 
Van Doorne een toolkit te ontwikkelen. Ook de PO-, VO- en 
MBO-Raad hebben hun medewerking aan de ontwikkeling 
van deze toolkit verleend. Op 1� mei, op een symposium in 
Amsterdam, overhandigen we het eerste exemplaar van deze 
goedgevulde gereedschapskist aan minister Ronald Plasterk 
van OCW, die hiermee het belang van goed toezicht in het 
funderend onderwijs onderstreept. Op onze website vindt u 
er meer informatie over.
Op onze site, in onze e-mailnieuwsbrieven en in een brief 
die we u hebben toegestuurd, kon u ook lezen dat wij de 
intentie hebben uitgesproken om onze zakelijke dienstver-
lening in de toekomst verder te ontwikkelen en te verste-
vigen in een organisatorisch verband met het adviesbureau 
Leeuwendaal. Op dit moment wordt nader onderzocht wat 
precies de mogelijkheden zijn. Uiteraard houden wij u daar 
als lid van VOS/ABB van op de hoogte, in elk geval ook in het 
volgende nummer van dit blad.

Theo Hooghiemstra
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CommentaarVOS/ABB en Leeuwendaal 
onderzoeken vergaande 
samenwerking

Het boek ‘Veranderdiagnose. De onderstroom van orga-
niseren’ van Rob van Es is Managementboek van het Jaar 
2009 geworden. Rob van Es is organisatieadviseur en uni-
versitair docent Organisatiefilosofie aan de Universiteit van 
Amsterdam.
 In zijn boek laat hij op beeldende wijze zien waarom veel ver-
andertrajecten mislukken. Volgens Van Es omdat ‘veel veran-
deraars wel kijken, maar weinig zien’. Hij kijkt vervolgens met 
zijn lezer naar 26 schilderijen en litho’s, 19 films en 11 gedich-
ten. Door het ontleden van een schilderij of een gedicht kijkt 

Managementboek van het jaar: ‘Veranderdiagnose’

VOS/ABB	en	adviesbureau	Leeuwendaal	hebben	de	

intentie	uitgesproken	om	nauw	met	elkaar	te	gaan	

samenwerken.	Het	is	de	bedoeling	dat	de	advies-	en	juri-

dische	dienstverleningsactiviteiten	van	VOS/ABB	worden	

ondergebracht	bij	het	Rijswijkse	bureau.	De	naam	

VOS/ABB	blijft	gewoon	bestaan.	Ook	zal	VOS/ABB	op	de	

huidige	locatie	in	Woerden	blijven.

Voor de leden en klanten van VOS/ABB betekent de beoogde 
samenwerking dat het adviesaanbod kan worden verbreed. 
Leden van VOS/ABB zullen in de nieuwe situatie met de 
gebruikelijke ledenkorting advies kunnen krijgen op terrei-
nen waar VOS/ABB nu nog niet zo actief op is. Voorbeelden 
zijn werving en selectie, loopbaanontwikkeling en opleiding. 
Leeuwendaal is tot nu toe vooral actief in de publieke en 
semipublieke sector, zoals gemeenten en zorginstellingen. 
VOS/ABB biedt het bureau de kans om ook sterk te worden 
in het funderend onderwijs. Op dit moment wordt na de 
ondertekening van de intentieverklaring nader onderzocht 
wat de mogelijkheden tot samenwerking zijn.

De website www.vosabb.nl en de e-mailnieuwsbrieven van 
VOS/ABB zullen de actuele ontwikkelingen bijhouden.

Ook de samenwerking tussen VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) wordt momenteel verder uitge-
werkt. In het vorige nummer van dit blad gaf verenigings-
secretaris Ritske van der Veen een toelichting op die samen-
werking, in dit nummer vertelt VOO-directeur Rob Limper 
(op pagina 7) wat hij ervan verwacht. 

Het artikel met Rob Limper is een verkorte versie van een 
langer interview met hem in het komende jaarverslag van 
VOS/ABB.
Het jaarverslag zal begin juni bij alle scholen en besturen die 
bij VOS/ABB zijn aangesloten, in de bus vallen. Daarin staan 
ook interviews met andere vooraanstaande mensen uit het 
onderwijs.

hij naar alle onderdelen van het kunstwerk en zo kijkt hij ook 
naar een organisatie. Dit resulteert in een helder model, dat 
in de praktijk toepasbaar is. De jury die het Managementboek 
van het Jaar uitkoos, vond het boek van Van Es ‘schitterend 
vormgegeven, vernieuwend en actueel’.
Ook genomineerd voor de titel waren onder meer ‘De prooi’ 
van Jeroen Smit en ‘Leiders van vandaag – lessen voor morgen’ 
van Harry Sonnenschein en Wouter Hart.

Meer informatie op www.managementboekvanhetjaar.nl.



zijn de plusklassen in Den Haag, het Leonardo-onderwijs en 
het project vroegsignalering.

Vooral het Leonardo-onderwijs breidt zich al in hoog tempo 
uit. Onlangs nog, op 1 april, begon ook OPOCK, het bestuur 
voor Openbaar Primair Onderwijs in Capelle en Krimpen 
aan den IJssel, met Leonardo-onderwijs voor 28 kinderen 
uit de wijde omtrek. De twee klassen zijn ondergebracht bij 
obs West in Capelle aan den IJssel. De leerkrachten hebben 
zich voorbereid met trainingen in deep-level-learning en 
top-down-leren. Deze methodes sluiten aan bij de manier 
van denken en leren van hoogbegaafde kinderen. Naast de 
gewone vakken als taal en rekenen, krijgen de Leonardo-
leerlingen ook les in science, schaken, filosofie, leren leren en 
omgaan met hoogbegaafdheid.

6 over onderwijs

In het kort

Dijksma is verheugd over het grote aantal ingediende pro-
jectvoorstellen, omdat het aangeeft dat het stimuleren van 
toptalent inmiddels een thema is op de scholen. “Dat is wel 
nodig want ongeveer eenderde van deze leerlingen wordt 
niet voldoende uitgedaagd. Terwijl ieder kind het verdient 
om het beste uit zichzelf te halen”, aldus Dijksma.
Schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten worstelen nog 
vaak met de vraag hoe ze deze kinderen voldoende uitda-
ging kunnen bieden. Om die reden is er voor basisscholen 
een apart excellentieprogramma, waarvoor 10 miljoen euro is 
uitgetrokken. Dit programma omvat ook landelijke projecten 
waar alle scholen in Nederland profijt van kunnen hebben. 
Zo is er een digitale topschool op het internetadres  
www.beterweters.nl. Daar vinden scholen, leerlingen en 
ouders informatie, games en lesmateriaal. Andere projecten 

Projecten voor hoogbegaafde 
kinderen in trek

De filmpjes moeten van binnenuit een beeld geven van wat 
er gebeurt op de openbare scholen in de regio. “Zo willen 
we het openbaar onderwijs in deze regio meer in de kijker 
spelen”, zegt Floor Kik, p&o-medewerkster op het bestuurs-
bureau van SOPOGO, en een van de organisatoren van de 
actie. “Het is onze eigen imagocampagne”. Zij verwacht dat 
er de komende weken tientallen filmpjes worden ingezon-
den. “Ik weet dat op veel scholen de groepen 7 en 8 ermee 
bezig zijn. Maar ook ouders of buurtbewoners mogen film-
pjes uploaden. Dat kan nog tot 10 juli. Er zijn mooie prijzen 

Videowedstrijd op Dag van 
Openbaar Onderwijs

uitgeloofd. De winnaar krijgt Eftelingkaartjes, maar hij mag 
ook een digibord weggeven aan een van de scholen”.

De stichting heeft dus wel geïnvesteerd in deze campagne. 
“Het lijkt simpel, maar toch kostte het ook nog wat om onze 
website geschikt te laten maken voor de filmpjes en het 
stemmen”, aldus Floor Kik. Het eerste filmpje is in april op de 
Dag van het Openbaar Onderwijs op internet geplaatst door 
algemeen directeur Gerwi Temmink. De filmpjes en de actie 
zijn te bekijken op www.sopogo.nl. 

Op Goeree-Overflakkee is in april weer de Dag van het Openbaar Onderwijs georganiseerd. De Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO) gaf alle 1800 leerlingen van de 13 scholen 

in Middelharnis en omgeving die dag een cadeautje: een knikkerzak met 13 knikkers en het logo van de 

stichting erop. Daarnaast werd er een videowedstrijd uitgeschreven. SOPOGO verwacht veel inzendingen 

via Youtube.

Staatssecretaris Dijksma heeft 200 voorstellen ontvangen voor onderwijsprojecten voor hoogbegaafde 

kinderen. Daarvoor is 5 miljoen euro beschikbaar. De meest innovatieve projecten komen voor subsidie 

in aanmerking. Voor de zomer horen de scholen of ze subsidie ontvangen voor hun project.
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In het vorige nummer van Over Onderwijs gaf vereni-
gingssecretaris Ritske van der Veen al een toelichting op 
de samenwerking die VOS/ABB met de VOO aangaat. Die 
samenwerking is volgens hem gericht op ‘een sterke profile-
ring en positionering van zelfbewuste openbare scholen en 
besturen’. Limper benadrukt het belang daarvan. “Als VOO 
en VOS/ABB denken we dat we krachtiger kunnen opereren 
als we met gezamenlijke openbaar-onderwijsstandpunten 
naar buiten treden.” 
Onder sommige bestuurders en managers leeft de gedachte 
dat samenwerking met de VOO moeilijk kan zijn vanwege 
tegengestelde belangen, maar Limper ziet dat gevaar niet. 
“We moeten ons realiseren dat we allemaal hetzelfde belang 
hebben: mooie en krachtige openbare scholen.”

Onterecht beeld corrigeren
Onderdeel van de samenwerking is een gezamenlijke imago-
campagne, die duidelijk moet maken waar het openbaar 
onderwijs voor staat. “In het openbaar onderwijs vinden we 
het met z’n allen volstrekt vanzelfsprekend dat alle kinderen 
welkom zijn; dat geldt trouwens ook voor de andere kern-
waarden. Maar juist doordat we al die zaken zo vanzelfspre-
kend vinden, dragen we ze niet uit. Dat moeten we wél gaan 
doen. Niet alleen om de kracht van dit onderwijs te laten 
zien, maar zeker ook om beelden die de buitenwereld van 
dit onderwijs heeft te corrigeren.” 
Volgens Limper wordt ook nog steeds gedacht dat het open-
baar onderwijs kwalitatief onderdoet voor bijzonder onder-
wijs. Met de imagocampagne willen de VOO en VOS/ABB een 
einde maken aan dit onterechte beeld.

Meer samen optrekken
De samenwerking gaat verder dan alleen de imagocampag-
ne. “Ook op het gebied van medezeggenschap, governance 
en ouderbetrokkenheid kunnen de VOO en VOS/ABB veel 
meer samen optrekken”, aldus Limper. Hij wijst erop dat de 
VOO zich niet alleen richt op ouders en mr-leden, maar bin-
nenkort ook een groep schoolleiders gaat trainen. “Zo wil-
len we eraan bijdragen dat schoolleiders en mr-leden meer 
inzicht krijgen in elkaars rol. We willen benadrukken dat zij 
geen tegengesteld belang hebben en dat zij moeten focus-
sen op constructieve samenwerking.”
De angst voor belangentegenstellingen is volgens Limper ook 
ongegrond als het gaat om bestuurlijke schaalvergroting, 

’We willen allemaal mooie en 
krachtige openbare scholen’
Directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) laat in het komende jaar-

verslag van VOS/ABB zijn licht schijnen over de onderlinge samenwerking, die de positie van het 

openbaar onderwijs zal versterken. “Het is belangrijk dat er vanuit het openbaar onderwijs één 

krachtig geluid naar buiten komt.”

Samenwerking tussen VOS/ABB en Vereniging Openbaar Onderwijs

een onderwerp 
dat in de media 
nogal eens in het 
verkeerde daglicht 
van de ‘leerfa-
brieken’ wordt 
geplaatst. “De 
VOO is op zich niet 
tegen schaalvergro-
ting. Al was er bij 
wijze van spreken 
één bestuur in 
Nederland…. Ik ben 
ervan overtuigd dat 
bestuurlijke schaal-
vergroting veel 
voordelen heeft. 
In plaats van dat 
je de eindjes met 
moeite aan elkaar 
kunt knopen, heb 
je als groot bestuur 
misschien wel de 
mogelijkheid om 
een specifieke 
vakleerkracht in te 
schakelen of om een breder en aantrekkelijker onderwijspro-
gramma aan te bieden.”

Jaarverslag
Het volledige interview met directeur Rob Limper van de 
VOO wordt gepubliceerd in het jaarverslag van VOS/ABB. 
Daarin komen ook interviews met de voorzitters Kete 
Kervezee en Sjoerd Slagter van respectievelijk de PO-Raad 
en VO-raad, stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van 
Amsterdam-Slotervaart, bestuursvoorzitter John van der 
Vegt van de Almeerse Scholen Groep en algemeen directeur 
Albert Helder van de Noord-Friese Onderwijsgroep Fier. 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft voor het jaar-
verslag een column geschreven.

Het jaarverslag wordt begin juni toegestuurd aan alle bestu-
ren en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Het wordt 
ook gepubliceerd op www.vosabb.nl (publicaties/jaarverslag).

Rob Limper: ‘Beeld corrigeren’
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Tweedeklassers Maarten en Mike (allebei 
14) weten al aardig de weg in de mobiel-
tjesfabriek. Ze weten dat ze als directeur 
goed op de agenda moeten letten, maar 
ze worden steeds afgeleid door spelletjes, 
waarmee ze eventueel 
extra geld kunnen verdie-
nen. Daar moeten ze mee 
oppassen, want als ze 
te lang met zulke aflei-
dingen bezig zijn, raken 
ze achterop en dat kost 
weer geld. “Het is leuk, 
maar soms best lastig, dit 
spel”, zegt Maarten, die 
in de testgroep zat.
Directeur Ron Dorreboom 
van het Via Nova College kijkt met ple-
zier hoe de jongens het spel spelen. Hij 
is de initiatiefnemer van dit project, en 
uit de proef die de afgelopen maanden 
op school is uitgevoerd, blijkt dat dit 
‘serious gaming’ succesvol is. “Leerlingen 
én docenten reageren enthousiast. Zo’n 
game blijkt een goed middel om leer-
lingen te leren plannen en organiseren. 
Bovendien sluit het helemaal aan op hun 
belevingswereld”, aldus Dorreboom. 

‘Slimmer werken’
Niet alleen hij en zijn medewerkers zijn 
positief. Het project is al opgevoerd 
als voorbeeld van ‘slimmer werken’ 
in het gelijknamige rapport van het 
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. 
Hierin staat dat door ‘slimme’ vernieuwin-
gen in het werkproces het onderwijs effi-
ciënter wordt, de werkdruk van leraren 
wordt verminderd en het werkplezier toe-
neemt. Dat is allemaal belangrijk, zeker in 
een tijd van lerarentekorten. 
Niet toevallig is de game geïntroduceerd 
op het Via Nova College. Dit is een ver-
nieuwende school, waar al lang niet 
meer wordt gewerkt op basis van vak, 

De directeur van mobieltjesfabriek Novia zit achter zijn bureau, agenda open. De telefoon rinkelt, 

terwijl hij inkoop en verkoop moet regelen, het productieproces organiseren, afspraken maken 

met opdrachtgevers. En daar is de koffie. 

We zitten in de ‘serious game’ van het Via Nova College in Utrecht, een van de eerste scholen in 

Nederland die een game in het onderwijs invoert. 

Slim leren met ‘serious gaming’ in het vmbo

Vernieuwend Via Nova College laat virtuele fabriek ontwerpen

Directeur Ron Dorreboom kijkt even mee als tweedeklassers 
Maarten en Mike met de serious game aan de slag gaan.

 

Op de 
agenda 
letten in 
virtuele 
fabriek
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len hoeveel werk er zit in 
het implementeren”, zegt 
Dorreboom. “Het bouwen 
kostte al veel tijd, want 
wij moesten immers aan 
de gamebouwers aange-
ven welke leerdoelen in 
de game verwerkt moes-
ten worden. Maar als die 
game er dan is, kun je nog 
niet zomaar beginnen. 
Er is voorlichting nodig, 
zowel richting docenten 
als richting ouders, er 
moet getest worden, er 
moeten weer aanpassin-
gen worden gemaakt. We 
zijn er wel een jaar mee 
bezig geweest, maar nu 
kunnen we er dan toch 
mee aan de slag”. 

Soort rijbewijs
“Ik zou graag willen dat 
deze game een soort 
rijbewijs wordt binnen 
deze school. Dat kinderen 
die de game goed heb-
ben afgemaakt, meer vrijheid krijgen om hun taken in 
te plannen. We kunnen het spel in de eerste klas op het 
eerste level aanbieden, en in de tweede klas complexer 
maken door er bijvoorbeeld tijdsdruk aan te koppelen. Zo 
worden de leerlingen steeds handiger in het omgaan met 
planning”. 

Zacht prijsje
Het Via Nova College heeft 50.000 
euro gestoken in de ontwikkeling 
van de serious game. “Veel geld”, 

vindt ook 
Dorreboom. 
“Maar nu het 
er eenmaal 
is, kunnen 
ook andere 
scholen ervan 
profiteren. Wie 
belangstelling heeft, kan het voor 
een zacht prijsje bij ons kopen. Dat 
geeft ons vervolgens weer de kans 
om iets nieuws te laten ontwerpen. 
Zo kunnen veel scholen plezier heb-
ben van deze eerste investering van 
ons bestuur Nuovo”. 

uur, lokaal en docent. “Hier is het leren van de leerlin-
gen onafhankelijk gemaakt van de leerkrachten”, vertelt 
Dorreboom. “We hebben al een elektronische leeromge-
ving en de leerlingen werken zelfstandig met weektaken, 
waarbij ze hulp krijgen van ‘experts’, onze docenten. Het 
grote voordeel van deze werkwijze is dat wij geen lesuit-
val kennen”.
Dorreboom is altijd op zoek naar nieuwe vormen van 
effectief onderwijs. “Ik kwam op het idee van een onder-
wijsgame toen ik toevallig in aanraking kwam met een 
game van het ministerie van Defensie. Met die game leren 
soldaten snel en effectief de inhoud van het Handboek 
Soldaat. Toen ik verder zocht, kwam ik ook een game 
voor politieagenten tegen. Er is dus al onderwijsaanbod 
via games, maar nog niet voor het voortgezet onderwijs”. 
Dorreboom zag echter direct mogelijkheden voor het 
vmbo. Hij ging in zee met De Volgende Verdieping, een 
bedrijf met ervaring in het bouwen van interactieve leer-
middelen.

Plannen is belangrijk
Het moest een game worden waarmee de leerlingen zelf-
standig basisvaardigheden kunnen aanleren en oefenen. 
“Hier op school is het al belangrijk om te kunnen plan-
nen, omdat ons concept is gebaseerd op weektaken”, 
legt Dorreboom uit. “Daar hebben vmbo-leerlingen in het 
begin soms moeite mee, maar dat is voor ons geen reden 
om dan maar te stoppen met het concept. Integendeel: 
dan moet je er juist mee doorgaan, want later moeten ze 
in hun werk ook kunnen plannen. Dat plannen blijft altijd 
moeilijk, want er gebeuren altijd onverwachte dingen tus-
sendoor. Hoe ga je daar mee om? In deze game zien de 
jongeren meteen wat er gebeurt als je niet op de agenda 
let, afspraken vergeet, of te lang koffie drinkt. Dan haal 
je de planning niet en dat kost – virtueel - geld”.
De game is inmiddels klaar en getest door 40 leerlingen 
en een docent in de onderbouw. Met ingang van het 
nieuwe schooljaar wordt de game ingevoerd als vast 
onderdeel van het programma. “Het is me tegengeval-

Slim leren met ‘serious gaming’ in het vmbo

tekst: Lucy Beker • foto: Peter Arno Broer
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er door de gemeente geld gereserveerd om De Berenburcht 
open te houden.” Dat geld bleek bij nader inzien niet nodig, 
omdat staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW besloot 
om de financiering van de school in elk geval nog voor de 
komende twee schooljaren voor haar rekening te nemen. Dat 
besluit volgde onder meer op Kamervragen van de Zeeuwse 
PvdA’er Luuk Blom en zijn partijgenoot Staf Depla. De staats-
secretaris belde het Borselse gemeentebestuur er persoonlijk 
over op. 

Discretionaire bevoegdheid
Dijksma liep met de toezegging vooruit op een wetswijzi-
ging, die het mogelijk moet maken om met discretionaire 
bevoegdheid, dus per geval door de minister van OCW te 

Het altijd winderige Baarland, beschermd door de stoere 
zeedijk langs de Westerschelde, telt ongeveer 600 inwoners. 
Obs De Berenburcht en het dorpshuis zijn er nog de enige 
voorzieningen, als het oude snackbarretje met beperkte 
openingstijden en de bushalte niet worden meegerekend. Er 
komt zo nu en dan nog een SRV-wagen door het dorp, maar 
de rijdende winkelier gaat over twee jaar met pensioen en 
heeft geen opvolger. 

De school is met 20 kinderen onder de wettelijke opheffings-
norm van 2� leerlingen gezakt. Maar dat betekent nog niet 
dat de school dicht moet. Directeur Rob Hettema: “Borsele 
heeft een kleinekernenbeleid. Onderdeel daarvan is dat er 
in principe in elk dorp een school moet zijn. Daarom werd 

‘Leefbaarheid is meer dan alleen onderwijs’
Open houden van plattelandsschooltjes is niet genoeg

Openbare basisschool De Berenburcht in het Zeeuwse dorpje Baarland staat na uitgebreide 

media-aandacht symbool voor de problematiek van de kleine plattelandsschooltjes. Het 

gemeentebestuur van Borsele kreeg persoonlijk van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW 

de toezegging dat de overheidsfinanciering in elk geval voor de komende twee schooljaren 

gegarandeerd is. Schooldirecteur Rob Hettema is blij dat de school open blijft, maar dat is volgens 

hem niet genoeg voor de leefbaarheid van het dorp.

 

Rob Hettema: ‘Ook een klein schooltje
 moet meerwaarde kunnen bieden’.
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laten bepalen of kleine schooltjes open kunnen blijven. 
Voorwaarde is dan wel dat er voldoende onderwijskundige 
kwaliteit en een positief toekomstperspectief zijn.
“Er komt hier geen complete nieuwbouwwijk, maar er 
wordt wel een boerenschuur herbouwd waarin zes starters-
woningen komen. Het is goed mogelijk dat dat voor ons 
nieuwe leerlingen oplevert, dus in die zin is er voor ons toe-
komstperspectief.” Hettema heeft dat perspectief nog een 
handje proberen te helpen door er bij de woningcorporatie 
op aan te dringen huurhuizen in het dorp met voorrang 
toe te wijzen aan gezinnen met kinderen, maar die poging 
is vanwege de strikte regels rond de woningtoewijzing op 
niets uitgelopen. 

Wat het andere criterium betreft, de onderwijskwaliteit, 
benadrukt de directeur dat De Berenburcht heel positieve 
inspectierapporten heeft. “Dat zit dus wel goed, zou je 
denken. Toch moet je je altijd blijven afvragen of je met 
een heel klein schooltje leerlingen voldoende kunt blijven 
bieden. Begrijp me goed, ik ben heel blij dat onze school 
open blijft en ik heb hartstikke goed personeel, maar als 
je naar groep 4 kijkt, dan zie je dat daar maar één leer-
ling in zit. Aan de ene kant is dat ideaal voor de aandacht 
die de juf hem kan bieden, maar aan de andere kant heeft 
die jongen geen leeftijdgenootjes met wie hij kan sparren. 
Onderwijskundig is dat niet goed.” 

Leefbaarheid
Hettema, die ook directeur is van openbare basisschool 
De Schakel in het drie kilometer verderop gelegen dorp 
Oudelande (die school is met 80 leerlingen vier zo groot), 
ziet ook beperkingen van het kleinekernenbeleid van de 
gemeente Borsele. “Er wordt gezegd dat het goed is voor 

de leefbaarheid als er 
in elk dorp een school 
is. Natuurlijk, dat is fijn 
voor de bewoners. Maar 
leefbaarheid moet wel 
bestaan uit de school én 
alles daaromheen, en daar 
ontbreekt het aan. Er is 
hier na schooltijd voor 
kinderen helemaal niets 
te doen. Als ze bijvoor-
beeld op zwemles willen, 

moeten ze door hun ouders met de auto naar Goes worden 
gebracht. Wij organiseren samen met de andere school in 
Oudelande wel eens een sporttoernooitje, maar je kunt dat 
niet vaak doen. Daar hebben we gewoon de tijd niet voor. 
Ik vind dat je het tegenwoordig van leerkrachten niet kunt 
verwachten dat zij daar hun vrije tijd aan besteden. Vroeger 
kon dat misschien, maar nu niet meer.”
De Zeeuwse directeur beseft dat uitgebreide bredeschoolac-
tiviteiten zoals die in de steden van de grond komen, in klei-

over onderwijs

ne plattelandsdorpen als Baarland onbetaalbaar zijn. Toch 
pleit hij ervoor dat ook kleine schooltjes deze meerwaarde 
in een zekere mate moeten kunnen bieden. “Iedereen is 
het erover eens dat het belangrijk is dat dit schooltje blijft 
bestaan, we steken daar met zijn allen veel geld en energie 
in. Dat is prachtig, maar dan vind ik wel dat wij méér moe-
ten kunnen bieden dan alleen goed onderwijs. Pas als wij 
als school meer toegevoegde waarde aan dit dorp kunnen 
bieden, wordt het voor ouders echt interessant om hier te 
komen wonen. Nu zie je dat gezinnen met kinderen kiezen 
voor de nieuwbouw in Heinkenszand, omdat er daar voor 
kinderen meer mogelijkheden zijn. En ik kan dat best begrij-
pen.” 

‘Leefbaarheid is meer dan alleen onderwijs’

’Leefbaarheid 
is de school 
én alles 
daaromheen’

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Toekomst plattelands-
scholen onder druk
Zeeuwse schoolbesturen, verenigd in het Platform 
Primair Onderwijs Zeeland, hebben bij de provincie 
Zeeland een verzoek neergelegd voor een onder-
zoek naar de toekomst van plattelandsscholen. Die 
toekomst staat onder druk, omdat het inwonertal en 
daarmee het aantal basisschoolkinderen in Zeeland 
fors afneemt. 
Een gebied dat zwaar met de kleinescholenproble-
matiek te kampen heeft, is Zeeuws-Vlaanderen. Daar 
neemt de bevolking tot 2020 met een kwart af. Dat 
was vorig jaar voor het bij VOS/ABB aangesloten 
bestuur voor openbaar primair onderwijs Open Basis 
aanleiding om te gaan fuseren met stichting De 
Linie voor rooms-katholiek en protestants-christelijk 
onderwijs. De nieuwe fusieorganisatie, die op 1 janu-
ari 2010 een feit moet zijn, gaat 27 scholen tellen in 
de gemeenten Hulst en Terneuzen met in totaal �500 
kinderen en �50 werknemers. 
Algemeen directeur Gerard Langeraert van Open 
Basis zegt dat schaalvergroting in een gebied als 
Zeeuws-Vlaanderen een must is. “Je kunt de huis-
vesting beter regelen en ook het personeelsbeleid 
en het onderwijs beter neerzetten. Bovendien kun-
nen we nu toekomstgericht aan de slag met passend 
onderwijs.” 
Beide besturen benadrukken dat de aangesloten 
scholen hun openbare dan wel rooms-katholieke 
of protestants-christelijke identiteit behouden. De 
bij VOS/ABB aangesloten SBO De Springplank in 
Terneuzen wil zich ook aansluiten bij de nieuwe 
organisatie.
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Licht en ruimte in knalgroene kikker

Openbare basisschool De Globe in Amsterdam-Osdorp

Openbare basisschool 
De Globe zit in het knal-
groene multifunctionele 
gebouw De Kikker in het 
vernieuwde Amsterdam-
Osdorp. In het gebouw, 
dat is ontworpen door het 
Amsterdamse Atelier Zein-
stra van der Pol, zitten ook 
de protestants-christelijke 
basisschool Johannes, vier 
voorschoolgroepen, een 
kinderdagverblijf, bui-
tenschoolse opvang, het 
plaatselijke Ouder-en-Kind-
centrum (OKC) en de GGD. 
“In totaal zitten hier ruim 
650 kinderen, maar door-
dat we letterlijk de ruimte 
hebben, is het altijd rus-
tig”, aldus directeur Ineke 
Linthorst van De Globe.

tekst en foto’s: Martin van den Bogaerdt

Het multifunctionele gebouw De Kikker 
is van buiten knalgroen.

In de grote binnentuin groeien 
bomen onder het glazen dak.
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De entree van gebouw De Kikker 
bestaat uit een immense binnentuin 
met glazen dak. Binnen staan bomen; 
de vloer en de constructie van het 
gebouw zijn van hout en er staan 
picknicktafels. Wie binnenkomt in 
de lichte en ruime hal, waant zich in 
Burgers’ Bush, alleen is het er niet zo 
warm en vochtig. 
Directeur Linthorst: “De binnentuin is 
bedoeld als ontmoetingsruimte voor 
de buurt, maar ik moet zeggen dat er 

maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Het zou mooi zijn om 
er tentoonstellingen te organiseren. Ik speel ook wel eens met 
het idee om er samen met het ROC een restaurant te beginnen. 
Maar dat gaat om zoveel geld, dat zal in mijn tijd wel niet meer 
gebeuren.” 

Aan de grote binnentuin grenzen de twee basisscholen en de 
overige voorzieningen voor de wijk. De ingang van De Globe zit 
aan de linkerkant. Direct bij binnenkomst van de school valt een 
hoge tribune op. “Dat vind ik een mooie plek. We gebruiken de 
tribune bijvoorbeeld voor de maandopeningen, kleine optredens 
en het sinterklaasfeest. Eigenlijk is hij te klein geworden voor het 
huidige aantal leerlingen. Er kunnen 150 tot 200 kinderen op. Als 
je er meer op zet, wordt het onrustig.” De binnentribune wordt 
tijdens de reguliere uren ook gebruikt om buiten de klas les te 
geven aan kleine groepjes of school-tv te kijken.

Ieder zijn eigen sanitair
Opmerkelijk element bij de lokalen - De Globe en de 
Johannesschool hebben er in totaal �� - is dat die allemaal een 
eigen sanitairblokje hebben met twee wc’s. Bij de wasbak in het 
midden is een raam, zodat de leerkracht goed zicht houdt op 
wat er bij de toiletten gebeurt. In de hoge klaslokalen valt ver-
der een entresol op, waar kleine groepjes leerlingen zich kunnen 
afzonderen van de rest van de klas. De leerkrachten kunnen zelf 
bepalen waar ze hun entresol voor gebruiken. In de lagere groe-
pen kan de bouwhoek er bijvoorbeeld in.
De Globe en de Johannesschool hebben op de bovenetage van 
het gezamenlijke gebouw de beschikking over twee riante gym-
zalen van in totaal ruim 550 vierkante meter, die voldoen aan 
de eisen van de sportkoepel NOC*NSF. “Omdat er lokalen en 
andere ruimten onder zitten, hebben de zalen een zwevende 
vloer. Maar toch heb je hieronder last van het gebonk, dat is wel 
een nadeel”, aldus Linthorst. Voor dit probleem wordt nog een 
oplossing gezocht. De gymzalen kunnen buiten de lesuren wor-
den verhuurd aan sportclubs.

Omdat de school in Osdorp ook in sociaal opzicht de spil van de 
vernieuwde wijk in Amsterdam-West wil zijn, heeft gebouw De 
Kikker speciale lokalen voor activiteiten voor ouders en andere 
buurtbewoners. Linthorst: “De ouderlokalen zijn heel levendig. 
Moeders kunnen er cursussen volgen. Elke veertien dagen komt 
er een speciaal thema aan bod, bijvoorbeeld gezonde traktaties. 
Ook kunnen moeders uitleg krijgen over wat begrijpend lezen 
inhoudt of hoe wij ons rekenonderwijs organiseren.” 

Licht en ruimte in knalgroene kikker

Gebouw De Kikker heeft ook ouderlokalen, waar 
bijvoorbeeld naailes wordt gegeven aan moeders.

In het toiletblok zit een raam met 
uitzicht op de klas.

De grote gymzalen hebben een 
zwevende vloer.

Op de hoge tribune wordt onder schooltijd 
aan kleine groepjes lesgegeven.

Binnen 
staan 
bomen en 
picknick-
tafels
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Het jaarverslag  bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel bevat voornamelijk 
cijfers die meestal worden aangele-
verd door het administratiekantoor en 
geaccordeerd door een accountant. 
Het tweede deel is het bestuursverslag, 
dat  algemene informatie moet geven 
over doelstellingen en strategie van 
het bestuur, het algemeen instellings-
beleid (onderwijskundig beleid, 
personeels-, huisvestings- en toela-
tingsbeleid, governance) en de verant-
woording over het financieel beleid. 
“Hierin gaat het juist niet om de 
cijfers, maar om een helder verhaal 
aan de stakeholders”, legt Reinier 
Goedhart uit. Goedhart was als 
financieel adviseur van VOS/ABB 
betrokken bij de invoering van het 
jaarverslag voor onderwijsinstellin-
gen. Voor het primair onderwijs is het 
jaarverslag nog betrekkelijk nieuw. 
Schoolbesturen in deze sector hebben 
pas over 2006 voor het eerst zo’n jaar-
verslag moeten opstellen. Dat gebeur-
de toen al in het voortgezet onderwijs, 
op grond van het OCW-voorschrift 
verslaglegging. Maar vanaf verslagjaar 
2008 moeten de besturen zich houden 
aan de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving (RJ). En die zijn net 
een beetje anders. De nieuwe regels 
gelden ook voor het voortgezet onder-
wijs, dat al langer gewend was aan de 
OCW-voorschriften. Ook daar moet het 
nu dus anders.

Stakeholders
“De richtlijnen van de RJ gelden voor 
iedereen, ook voor bedrijven”, zegt 
Goedhart. “Maar in sommige opzich-
ten verschilt het onderwijs van het 
bedrijfsleven, en daarom zijn spe-
cifieke aanpassingen gemaakt voor 
onderwijsinstellingen. Deze staat ver-
meld in het hoofdstuk RJ660 van de RJ- 

Jaarverslag maken: een pittige klus

‘Zie het als een pr-document’

Alle schoolbesturen staan op dit moment voor de taak om het jaarverslag (voormalig bestuursver-

slag) over 2008 op te maken. Een pittige klus, want er is het een en ander veranderd in de regelge-

ving. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de verantwoording van het algemeen instellings-

beleid voortaan een verplicht onderdeel is van het jaarverslag. Tot nu toe was het facultatief. En het 

geheel moet op 1 juli klaar zijn.
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Reinier Goedhart: ‘Wees trots op 
je werk en laat dat zien’.
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tekst: Lucy Beker • foto: Martin Droog

bundel die de RJ ieder jaar uitgeeft.”
Met de invoering van RJ660 wordt met name de horizontale 
verantwoording, het overleg met de ‘stakeholders’ rondom 
de schoolorganisatie, stevig aangezet. Dat zijn alle betrok-
kenen aan wie het onderwijs verantwoording moet afleggen 
voor de besteding van gemeenschapsgeld.
Het kan voor een schoolbestuur handig zijn om eerst eens 

een analyse te maken van de 
stakeholders. Wie zijn dat pre-
cies? In elk geval het personeel, 
de leerlingen en hun ouders. 
Maar denk ook aan de lokale 
overheid, de kinderopvang, 
en instellingen als jeugdzorg, 
vervolgonderwijs, kortom alle 
belanghebbenden rondom de 
schoolorganisatie. In het jaarver-

slag moeten alle partijen waarmee de school samenwerkt, 
kunnen lezen wat het vastgesteld beleid van het bestuur is 
en wat de resultaten zijn, of anders gezegd: wat waren de 
plannen en wat is daarvan terecht gekomen? Dat geldt voor 
alle elementen van het gevoerde beleid, zoals onderwijs-
prestaties, personeel, huisvesting en governance. “Heb je de 
eigen doelstellingen gehaald? Daar gaat het om. Het hoeft 
echt niet zo’n lang verhaal te zijn, maar het moet er wel in 
staan”, zegt Goedhart. 

Risico’s
In dat kader is het ook niet vreemd dat de nieuwe richtlijnen 
aandacht vragen voor interne risicobeheersing. “Geef aan 
hoe de school het risicomanagement heeft vormgegeven. 
Daarbij gaat het er met name ook om inzicht te krijgen in 
alle ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat het bestuur 
zijn gestelde doelen niet haalt. Het is van belang om daar 
beleid op te maken om daardoor de organisatie weer meer 
beheersbaar te krijgen.” 
Het onderdeel ‘financieel beleid’ van het bestuursverslag 
blijft uiteraard een belangrijk onderdeel in de verantwoor-
ding. “Denk aan de kritiek van de Algemene Onderwijsbond, 
over de vermogenspositie van scholen. Het ligt in het alge-
meen wat genuanceerder, maar feit is wel dat stakeholders 

Inspiratie opdoen op 
de website
Hoe ziet het ideale jaarverslag er uit? Dat is niet te 
zeggen, omdat er nu eenmaal meer wegen naar Rome 
leiden. Op de website van VOS/ABB staat een aantal 
voorbeelden van bestaande jaarverslagen. Op een 
oproepje vorig jaar hebben enkele tientallen schoolbe-
sturen gereageerd. Zij zonden hun jaarverslag in, ter 
inspiratie van andere leden van VOS/ABB. U vindt ze 
in de rubriek ledenservice. Alleen leden van VOS/ABB 
kunnen de jaarverslagen bekijken, na invoering van 
hun wachtwoord. Ook dit jaar wordt u uitgenodigd uw 
jaarverslag in te zenden ter inspiratie van collega’s.

Assistentie mogelijk
De adviseurs van VOS/ABB kunnen schoolbesturen assis-
teren bij het schrijven van het bestuursverslag, zowel 
inhoudelijk als tekstueel. De adviseurs van VOS/ABB 
hebben ervaring met het opstellen van het jaarverslag 
en kunnen ook sparren met de bovenschoolse directies, 
die het stuk meestal opstellen, al dan niet in samen-
werking met hun controllers. 
Adviseur Annelies Schrijver kan schoolbesturen assiste-
ren bij het opstellen en/of leesbaar maken van de tekst. 
Bel of mail onze adviseurs voor een afspraak!
Reinier Goedhart, tel. 06-�0049660, 
rgoedhart@vosabb.nl
Annelies Schrijver, tel. 06-229�9679,  
aschrijver@vosabb.nl

in toenemende mate gefocust zijn op de ‘rijkdom’ van 
schoolbesturen en daar ook verantwoording over vragen”, 
zegt Goedhart. “Als schoolbesturen veel geld ‘op de plank’ 
hebben liggen, moeten ze daar wel een verhaal bij hebben. 
Het moet duidelijk zijn dat er geen geld onnodig blijft lig-
gen”. 

Een andere nieuwe richtlijn die in het verlengde hiervan 
ligt,  is dat het jaarsverslag moet zijn voorzien van een toe-
komstparagraaf met een begroting voor 2009. “Een bestuur 
dat nog geld heeft, kan daarmee laten zien welke plannen 
er zijn om in 2009 te investeren”, zegt Goedhart. “Dit is een 
interessante toevoeging aan het jaarverslag”. 

Leesbaar en aantrekkelijk
Maar het gaat bij het bestuursverslag niet alleen om de 
inhoud, vindt Reinier. “Het is ook van belang dat het verslag 
goed leesbaar is en aantrekkelijk oogt. Je moet je stakehol-
ders echt bereiken. De uitdaging is om niet te verzanden in 
cijfers of hele lappen tekst. 
Schrijf het zo dat al je stake-
holders het ook kunnen vol-
gen en begrijpen, schrijf niet 
alleen voor vakidioten”. 
Hij vervolgt:  “Wees eerlijk, 
wees trots op je werk en laat 
dat zien. Zie dat jaarverslag 
als een pr-document. Een 
mogelijkheid is om een ver-
korte, populaire versie van het officiële jaarverslag naar de 
ouders te sturen, met verwijzing naar het complete verslag 
dat dan bijvoorbeeld op de website van de school staat. 

Zo heb je veel meer kans dat je stakeholders er kennis van 
nemen en erover gaan praten. Sommige besturen maken een 
echte happening van de presentatie van het jaarverslag. En 
waarom niet, als je trots kunt zijn op je werk? Dan kun je het 
verslag ook gebruiken in de pr voor de school”. 

‘Wie zijn 
precies die 
stakeholders?’

‘Niet 
verzanden in 
cijfers of 
lappen tekst’
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Alles is te leren

Hoe haal je het beste 
uit iedere leerling?

Met het Onderwijscontinuüm CED-Groep® kunt u opbrengstgericht, datagestuurd en proactief aan de 
slag. U creëert passende onderwijsarrangementen, waarmee u het beste uit iedere leerling haalt.

Kijk op www.onderwijscontinuum.nl voor meer informatie en de quickscan.

-00042_175x60_leerling.indd   1 27-03-2009   15:48:42

Alles is te leren

Presteert iedereen binnen uw 
school naar vermogen?
Doe nu online de quickscan en ontdek snel in hoeverre uw organisatie klaar is voor passend onderwijs. 
Met de arrangementen van het Onderwijscontinuüm CED-Groep® kunt u opbrengstgericht, datagestuurd 
en proactief de leeropbrengsten van uw leerlingen verbeteren! 

Kijk op www.onderwijscontinuum.nl voor meer informatie en de quickscan.

-00042_175x60_vermogen.indd   1 27-03-2009   15:41:52

Bron primair onderwijs

Bron
Het primair onderwijs 
gaat aansluiten op Bron.

Start: vanaf april 2009

Kijk op www.bron.nl voor meer informatie



De denktank die het nieuwe schoolplan ontwikkelde, 
bestaat uit tien mensen van verschillende onderwijsorgani-
saties (zie kader). Hoe zou de basisschool er uit zien, als we 
vandaag opnieuw konden beginnen, was de vraag die zij 
zich stelden.
Startpunt was de aansluiting van de schooltijden op het pri-
véleven en de werktijden van de ouders van de leerlingen.
Kees Swart, directeur onderwijs bij Stichting SPOOR (open-
baar primair onderwijs) in Purmerend en een van de 
bedenkers: “We kwamen al snel op een school die het hele 
jaar open is. Lange zomervakanties waren vroeger nodig 
omdat de kinderen mee moesten helpen met de oogst. 
Tegenwoordig kunnen die vakanties lastig zijn voor wer-
kende ouders. Stel nou dat kinderen en personeel vakantie 
kunnen nemen - in overleg met de school - wanneer het hen 
uitkomt. Dat is prettiger.” 
Is een vijfdaagse schoolweek wel noodzakelijk, was de vol-
gende vraag. Sommige kinderen hebben minder onderwijs 
nodig of vinden het fijn om een dag thuis te zijn. Op de 
Sterrenschool mogen kinderen in overleg met de leerkracht 
ook vier dagen per week naar school komen. 

Iedereen een laptop
De Sterrenschool heeft geen klassikale leergroepen. Omdat 
niet iedereen tegelijkertijd op school is, wordt het onderwijs 
individueler. Kees Swart: “Je moet dan af van het idee dat je 
met de hele klas door de leerstof heen gaat. Kinderen leren 
ook meer als ze in hun eigen tempo en op hun eigen niveau 
werken.” Dat doen ze op hun laptop. Als ze die openklap-
pen, weten ze gelijk wat ze moeten doen. Via het leerling-
volgsysteem zien de leerkrachten waar ze mee bezig zijn. En 
ook ouders kunnen het portfolio volgen. 
Maar kinderen zitten op de Sterrenschool niet alleen ach-
ter hun computer. Ze beginnen de dag in een vaste groep 
en krijgen instructie in verschillende groepen. Er zijn geen 
vaste leerkrachten per groep. “Als je dat idee loslaat, kun je 
specialisten inhuren, bijvoorbeeld een academisch opgeleide 
leerkracht rekenen, die alle kinderen les geeft”, aldus Swart. 
Daarnaast zijn er onderwijsassistenten, die ook in de opvang 
werken. De Sterrenschool is open van zeven uur ’s ochtends 
tot zeven uur ’s avonds.  
De Sterrenschool: luchtfietserij of een reëel plan? “Het is 
een illusie om te denken dat het plan precies zo als het 
bedacht is, uitgevoerd zal worden”, zegt Swart. “Maar de 

Sterrenschool sluit goed aan op ontwikkelingen in de maat-
schappij en in het onderwijs. Dat blijkt ook uit de grote 
belangstelling voor de informatieavonden van de denktank. 
Delen van het concept zullen zeker werkelijkheid worden. 
Het wordt hoog tijd dat scholen een sluitend dagarrange-
ment gaan bieden. De versnipperde schooldag met voor-, na- 
en tussenschoolse opvang is achterhaald.”

Meer informatie: www.desterrenschool.nl 

Denktank bedenkt basisschool van 
de toekomst

De Sterrenschool

De basisschool van de toekomst is het hele jaar open. De zomervakantie en de vrije woensdag-

middag zijn afgeschaft. Kinderen mogen een dag in de week thuisblijven en elk kind heeft een 

laptop. Dat is de Sterrenschool, bedacht door een denktank die menig heilig huisje omver schop-

te. Het concept trok meteen na de presentatie in maart al veel belangstelling.

tekst: Inge Klijn * foto: Ella Tilgenkamp

De Denktank 
• Body Bosgra, onderwijsuitgever
• Ton Duif, Algemene Vereniging Schoolleiders
• Antoinette Erdmann, Dotcomschool
• Meindert Eijgenstein, Stichting Prisma Almere
• Henk Hendriks, Onderwijsadviesbureau van   
 Beekveld & Terpstra
• Marieke Huber, Sectorbestuur
 Onderwijsarbeidsmarkt
• Henkjan Kok, IJsselgroep
• Jo Koot, Stichting Prisma Almere
• Frans Schouwenburg, Stichting Kennisnet
• Kees Swart, Stichting Spoor

De Argumentenfabriek begeleidde de denktank.
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Kees Swart: ‘Delen van dit concept 
zullen zeker werkelijkheid worden’. 

over onderwijs



Alle leerlingen samen naar één school

Linde College, Wolvega

 
D

e 
vi

jf 
vr

ag
en

18



over onderwijs 19

Het Linde College in Wolvega is tegelijkertijd een kleine 

én een grote school. Hoe zit dat? 

Rector Ben Lubberdink legt het uit: “Met 1200 leerlingen 

is dit een relatief kleine vo-school, maar al onze leerlin-

gen krijgen alle lessen in hetzelfde gebouw: van lwoo 

tot en met vwo. Daarmee is dit een grote locatie”. 

Lubberdink benadrukt dat dit een bewuste keuze is ge-

weest. Binnen zijn dan ook geen aparte leerhuizen voor 

bijvoorbeeld vmbo en vwo. “Hier loopt iedereen door 

elkaar. Zo willen we de ontmoeting tussen leerlingen 

bevorderen. En het gaat geweldig!”

Het Linde College is een samenwerkingsschool: eind 

jaren tachtig ontstaan door samenvoeging van enkele 

katholieke en openbare scholen.

Wat is op dit moment de belangrijkste 
ontwikkeling in het onderwijs?
“We krijgen geen grote onderwijshervormingen meer van 
bovenaf opgelegd. Een goede ontwikkeling, want het 
onderwijs ís niet van bovenaf te veranderen. Je kunt onder-
wijs nu eenmaal niet onder één noemer plaatsen. Er ont-
staan steeds meer verschillen in schoolontwikkeling en pro-
filering. Het onderwijs is een lappendeken van heel veel ver-
schillende scholen, die zich voortdurend aanpassen aan de 
eisen van de tijd en de plaats waar de school staat. Scholen 
maken zelf keuzes. Elke school wil de talenten van kinderen 
ontwikkelen en elke school zoekt naar de manieren waarop 
dat het beste gaat.”

Wat is volgens u het grootste probleem in het 
onderwijs?
“Dat hangt samen met bovenstaande ontwikkeling. Het pro-
bleem daarbij is dat het onderwijssysteem in Nederland niet 
gebaseerd is op vertrouwen, maar op controle. Er is continu 
kritiek op het onderwijs, terwijl er juist hele goeie dingen 
gebeuren in de scholen. Er moet echt wat meer vertrouwen 
komen in schoolbesturen. De minister zou dan ook geen 
voeding moeten geven aan het misplaatste wantrouwen 
tegen schoolleiders en besturen. Ik hoop dat de politiek de 
moed heeft om ook de komende jaren van het onderwijs af 
te blijven.”

Wat wilt u kwijt aan de staatssecretaris?
“Verbeter de lerarenopleidingen! Ik maak me zorgen over 
de kwaliteit van docenten. Een leraar moet over behoorlijk 
wat competenties beschikken om dit werk goed te kunnen 
doen, en dat komt onvoldoende naar voren in zowel de 
voorlichting over het beroep als de opleiding zelf. Een leraar 
moet niet alleen zijn vakinhoud kennen, maar hij moet voor-
al goed met kinderen kunnen omgaan en hen sturing kun-
nen en willen geven. Wat dat laatste inhoudt, dat moeten 
studenten al meteen aan het begin van de opleiding kunnen 
ervaren. Wellicht moet de opleiding zelfs helemaal duaal 
worden: dan pas krijgen de studenten genoeg praktijkerva-
ring en weten ze wat het vak echt inhoudt. Nu haken nog 
steeds te veel jonge leraren af als ze uiteindelijk gaan wer-
ken, en dat is jammer. Kleinere klassen zouden ook helpen. 
Twintig leerlingen per klas, dat zou de norm moeten zijn.”

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?
“Het is voor VOS/ABB heel belangrijk om haar kennis van 
het onderwijs vast te houden, want dat is haar toegevoegde 
waarde. Onderwerpen waar VOS/ABB zich op kan richten 
zijn professionalisering en beleidsmatige ondersteuning van 
het management. Wees een sparringpartner voor bestuur-

ders én directeuren. En houd vooral de juridische dienstver-
lening op poten, want die is voor het onderwijs belangrijk. 
Voor juridische hulp klop ik liever aan bij VOS/ABB dan bij 
een willekeurige advocaat, want VOS/ABB heeft specifieke 
kennis van het onderwijs.”

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?
“De hele school is me dierbaar, en daarom sta ik hier voor 
het gebouw. Het is echt een fantastisch gebouw. Het is hoef-
ijzervormig, en ook al hebben wij de school organisatorisch 
verdeeld in units, in het gebouw zie je dat niet terug. De 
theorielokalen liggen heel rustig aan de buitenste ring, en de 
praktijklokalen liggen centraal, met veel glas, zodat iedereen 
die daar voorbij komt, ziet wat er gebeurt. Zo hebben onze 
vmbo’ers veel meer contact met de leerlingen van bijvoor-
beeld havo en vwo. Ik ben er trots op dat alle leerlingen 
elkaar in dit gebouw steeds ontmoeten, in de gangen en 
in de kantine bijvoorbeeld. De leerlingen op deze foto zijn 
leerlingen van onze doorgaande leerlijn vmbo-mbo. Vanaf 
volgend jaar doen we met hen ook mee aan het experiment 
VM2.”

Alle leerlingen samen naar één school

tekst: Lucy Beker • foto: Fonger de Vlas



Werk aan werkvermogen!

Blijf vitaal 

De juiste balans tussen werk en privé. Lekker in je vel 
zitten. Flexibel en gemotiveerd aan de slag zijn. Zeg eens 
eerlijk, dat gunt u toch zeker ál uw mensen? En dat is weer 
goed voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Het werkvermogen van uw medewerkers is meetbaar. Het laat zien 
waar de medewerker staat. Nu, maar zeker ook in de toekomst. 

Omdat u het als werkgever belangrijk vindt dat uw medewerkers en 
uw organisatie vitaal blijven, is Arbo-VO u graag van dienst met het in 
kaart brengen van het werkvermogen van uw medewerkers. 
Zodat uw medewerkers en u, daar waar nodig, het werkvermogen 
kunnen verbeteren. Want, zeg eens eerlijk: gemotiveerde en vitale 
werknemers, dat gunt u zichzelf toch zeker ook? 

Voor meer informatie kijk op: www.arbo-vo.nl
Of raadpleeg de brochure ‘Werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’ voor het voortgezet onderwijs.

6787 ARB Over Onderwijs 175x126.indd   1 25-03-2009   12:44:24
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Henk Jan Biegel (50) werkt pas een half jaar 
als adviseur bij VOS/ABB, maar hij voelt zich 
in dit werk als een vis in het water. Omdat hij 
afkomstig is van een administratiekantoor in 
het onderwijs, hebben cijfers geen geheimen 
voor hem. “Maar het leukste is het, om 
ook wat met die cijfers te doen”, 
zegt Biegel. “Daarom ben ik naar 
VOS/ABB gekomen. Want cijfers 
zijn belangrijk, maar dan vooral 
als hulpmiddel om tot beleid te 
komen, om doelen te bereiken. 
In deze functie kan ik de scholen 
en besturen daarbij adviseren”. 
In die zin heeft de overstap naar 
VOS/ABB hem nu al veel opgele-
verd. “Ik merk dat veel besturen 
nog met veel vragen zitten, bij-
voorbeeld over vermogenspositie, 
toedeling van budget en verant-
woording. Vaak hebben scholen 
al een prima planning & control-
cyclus, maar doen ze daar nog te 
weinig mee. Het mag geen papieren 
tijger worden”.
“Vooral voor het primair onderwijs, 
dat nog niet zo lang lumpsumbekosti-
ging heeft, is het nog nieuw en moei-
lijk om zelf beleid te maken. Hoeveel 
geld kan er uitgegeven worden, hoeveel 
moet er gereserveerd worden, hoe hoog 
moet of mag het eigen vermogen zijn? 
Onze rol is de scholen daarbij te helpen. 
Met als doel hun bedrijfsvoering efficiënter 
te maken, zodat ze meer geld overhouden 
om in het onderwijs te steken. Dat is mooi 
werk”, vertelt Biegel bevlogen.
Zijn carrière begon hij ooit bij de PTT, maar 
na de verzelfstandiging van het postbedrijf, 
vond hij het tijd om te vertrekken. “Ik ben 
meer geïnteresseerd in non-profit organisa-
ties”, zegt hij. “Onderwijs is een prachtige 
sector. En als adviseur van VOS/ABB verkoop 
ik de mensen bepaald geen lucht, maar iets 

waar ze echt direct wat aan hebben. Vooral nu 
de scholen, na de invoering van de lumpsumbe-
kostiging, zelf hun beleid mogen ontwikkelen, 
nu wordt het helemaal interessant. Als externe 
adviseur kun je veel voor ze betekenen, door een 

nieuw licht op de situatie laten schijnen. Wij 
staan boven de organisatie. Dat is soms erg 

handig”. 
”Ook in het voortgezet onderwijs 
leven veel vragen over het financieel 
management. Ik geef daarom trainin-
gen aan de leden van het management 
en de controllers van een schoolbe-
stuur, of aan schooldirecteuren. Dat 
kan dan in company, helemaal op 
maat. We maken ook risico-analyses 
voor schoolbesturen”. 
Biegel organiseert verder netwerkbij-
eenkomsten over financieel manage-
ment, voor directies en controllers 
van scholen. 

Soms doet Biegel onderzoek 
om scholen te helpen hun geld 
efficiënt in te zetten. “Voor een 
aantal besturen onderzoek ik 
momenteel de mogelijkheden voor 

het invoeren van combinatiefunc-
ties, een samenwerking van scholen 

en sportverenigingen. Daarmee is het 
bewegingsonderwijs te verbeteren, 
zeker op scholen waar geen leer-
krachten meer zijn met een gymbe-
voegdheid. Als dat lukt, kan het ook 
interessant zijn voor andere scholen. 
Bijkomend voordeel is dat de school 
zich er weer goed mee kan profile-
ren. Kortom, er is veel mogelijk als 
je goed inzicht hebt in de financiële 
situatie”.  

Henk Jan Biegel is te bereiken via 
06-229�9665 of hjbiegel@vosabb.nl.

tekst: Lucy Beker • foto: Martin Droog
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Henk Jan Biegel: 
‘Via cijfers tot beleid komen’

Iteke Weeda over yin en yang voor managerste
n 

vo
eten uit

Consultant

De consultants van VOS/ABB helpen scholen bij hun ontwikkeling. Wie zijn die adviseurs? Wat 

zijn hun drijfveren en hoe werken ze? Deze rubriek laat u kennismaken met onze consultants.

Deze keer: Henk Jan Biegel. Expertise: financiën en bedrijfsvoering.



De Rekenkamer van Maastricht 
presenteerde in oktober vorig jaar 
in opdracht van de gemeenteraad 
een onderzoek naar de doelmatig-
heid van het accommodatiebeleid. 
Het onderzoek, dat zich uitstrekte 
van het jaar 200� tot en met een 
deel van 2008, legde de nadruk 
op de inkomsten en uitgaven voor 
onderwijshuisvesting. De uitkomst 
was dat Maastricht gemiddeld 1,5 
miljoen euro per jaar minder uit-
geeft dan deze gemeente aan niet-
geoormerkte inkomsten uit het 
Gemeentefonds ontvangt.
Een uitschieter was het jaar 2006, 
toen dit verschil ten nadele van het 
onderwijs ruim 1,8 miljoen euro 
bedroeg. 
De Rekenkamer constateerde 
bovendien dat Maastricht met bijna 
1�0 euro per inwoner ongeveer 
de helft uitgeeft aan onderwijs-
huisvesting ten opzichte van het 
Nederlandse gemiddelde. Ook als 
de uitgaven worden afgezet tegen 
die van de gemeenten Den Bosch, 
Dordrecht en Haarlemmermeer, 
die van vergelijkbare omvang zijn, 
blijkt dat de Limburgse hoofdstad 
per inwoner relatief weinig aan 
onderwijs besteedt. 
Een van de conclusies van de 
Rekenkamer is dat ‘doelmatigheid 
bij de verdeling van de financiële 
middelen voor huisvesting over 
de onderwijsinstellingen’ bij de 
gemeente Maastricht een zeer 
belangrijke rol speelt. Anders 
geformuleerd: ‘De gemeente heeft 
de kosten goed in de hand, in die 
zin dat de gemeentelijke begroting 
op dit terrein niet wordt overschre-
den.’

De onderwijsuitgaven in veel gemeenten liggen onder het fictieve budget uit het Ge-

meentefonds. Een voorbeeld is de gemeente Maastricht, die jaarlijks gemiddeld ander-

half miljoen euro minder aan onderwijs uitgeeft dan er aan (niet-geoormerkt) geld bin-

nenkomt. Bovenschools manager Rob Beaumont van de Stichting jong Leren vertelt wat 

hij hiervan merkt. Ook vindt hij dat gemeenten veel transparanter moeten worden over 

hun onderwijsbudgetten.

Gemeenten moeten transparant zijn over  onderwijsbudgetten
Maastricht houdt jaarlijks 1,5 miljoen euro over
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Rob Beaumont: 
‘Waar gaat dat geld dan heen?’
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Kijk voor het rapport van de Rekenkamer en de reactie van 
de gemeente Maastricht op www.rekenkamermaastricht.nl 
(publicaties).

Gemeenten moeten transparant zijn over  onderwijsbudgetten

over onderwijs

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt
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Verkenning 
onderwijsuitgaven 

VOS/ABB heeft een verkenning gemaakt van de 
gemeentelijke onderwijsuitgaven in relatie tot de niet-
geoormerkte inkomsten uit het Gemeentefonds. Voor 
deze verkenning, van de gemeente Aa en Hunze tot 
en met Zwolle, werd gebruikgemaakt van de meest 
recente jaarrekeningen op de gemeentelijke websites. 
“Het eerste wat ons opviel”, zegt verenigingssecreta-
ris Ritske van der Veen, “was dat de jaarrekeningen 
van veel gemeenten helemaal niet via het internet te 
vinden waren. En als dat wel het geval was, bleek dat 
er vaak geen specificatie voor onderwijshuisvesting 
was. In het kader van de governance-gedachte zou je 
mogen verwachten dat alle gemeenten via hun web-

sites duidelijk maken 
wat de inkomsten en 
uitgaven zijn, maar dat 
blijkt in de praktijk dus 
niet het geval.” 
Van de in totaal 44� 
gemeenten kon op 
basis van de gegevens 
op internet slechts in 
7� gevallen worden 
bepaald hoe de baten 
zich verhielden ten 
opzichte van de lasten.
Verder viel het op 

dat bij de gemeenten die wel hun jaarrekening en 
een specificatie voor onderwijshuisvesting op internet 
beschikbaar hadden, de uitgaven in de meeste gevallen 
lager waren dan de fictieve inkomsten. De voorlopig 
geconstateerde verschillen lopen uiteen van enkele 
tienduizenden tot miljoenen euro’s. Van de 7� gemeen-
ten die voldoende informatie op hun website hadden 
staan, bleken op basis van de verkenning in 48 gevallen 
de inkomsten hoger dan de uitgaven. 
Omdat het op dit moment nog slechts om een verken-
ning gaat met voorlopige resultaten, worden de cij-
fers nog niet gepubliceerd. “Maar alles wijst erop dat 
er in veel gemeenten onvoldoende aandacht is voor 
onderwijshuisvesting. VOS/ABB zal dit bij de betrokken 
instanties aan de orde stellen, want goed onderwijs is 
gebaat bij goede gebouwen. Wij gaan hier dus zeker 
mee verder, en hopen er op korte termijn meer over 
te kunnen publiceren”, aldus verenigingssecretaris Van 
der Veen.

‘Vaak meer 
inkomsten 
voor 
onderwijs 
dan 
uitgaven’

Geen gouden kranen
Rob Beaumont is bovenschools manager van de bij VOS/ABB 
aangesloten Stichting jong Leren, met in totaal 15 scholen 
voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in 
Maastricht en vier omliggende gemeenten. Hij onderschrijft 
de conclusie van de Rekenkamer in die zin dat hij voor zijn 
scholen ‘niet zit te wachten op gouden kranen’. Maar tege-
lijkertijd benadrukt hij dat hij wel ‘goede scholen voor goed 
onderwijs’ wil. Het doelmatige beleid van de gemeente 
Maastricht botst hier soms mee, zegt Beaumont. 
Een voorbeeld is een praktische aanpassing aan openbare 
basisschool De Perroen. Daar zat de wc op een lastig toegan-
kelijke plaats in een buitenberging. De gemeente weigerde 
mee te betalen aan het weghalen van dat toilet en het tege-
lijkertijd beter toegankelijk maken van de berging met een 
garagedeur. Het argument was dat dit strikt genomen niet 
tot de taken van de gemeente behoorde. 
“Wat wij wilden was in mijn ogen geen luxe maar een prak-
tische aanpassing voor een beter gebouw. Dit was voor mij 
echt een voorbeeld van het feit dat de gemeente Maastricht 
het minimum als de norm ziet. De rotte kozijnen van obs De 
Perroen nam de gemeente uiteraard wel voor haar rekening. 
Ik noem dit een sober beleid.”
Die soberheid heeft volgens Beaumont ook tot gevolg dat 
het moeilijk is om bij nieuwbouw te kiezen voor duurzaam-
heid en flexibiliteit. “Het is duidelijk dat dat extra geld kost, 
maar dat verdien je weer terug. Als je op basis van het princi-
pe cradle to cradle een duurzaam gebouw neerzet dat ener-
giezuinig is en een gezond binnenklimaat heeft, dan vertaalt 
zich dat in een efficiëntere exploitatie. Het is voor ons ook 
heel belangrijk om flexibel te bouwen, want wij hebben in 
Zuid-Limburg door de negatieve demografische ontwikke-
lingen in het hele onderwijs te maken met sterk krimpende 
leerlingenaantallen. Het is dan belangrijk om bijvoorbeeld 
een schoolgebouw neer te zetten dat na verloop van tijd een 
andere bestemming kan krijgen. Maar dat past allemaal niet 
in de huidige verordening. Dan denk ik dat je als gemeente 
wel met de tijd mee moet gaan. Bovendien, het geld is er, 
want elk jaar blijft er kennelijk 1,5 miljoen euro over!”

Erg veel mist
Beaumont stoort zich ook aan het gebrek aan transparantie 
binnen de gemeente. “Er is erg veel mist, veel onhelderheid. 
Ik heb een aantal jaren geleden geprobeerd om in de boeken 
te duiken, maar dat werd me door anderen van te voren al 
ten stelligste afgeraden. De gemeentelijke begrotingsstukken 
zijn echt onleesbaar, het werd me volstrekt niet duidelijk waar 
het geld naartoe ging. Het is toch niet meer van deze tijd dat 
gemeenten vaag kunnen blijven over hun onderwijsuitga-
ven! Wij als schoolbestuur moeten – en dat vind ik helemaal 
terecht-  verantwoording afleggen over wat wij met elke euro 
aan gemeenschapsgeld hebben gedaan, dus dan mogen we 
dat ook van de gemeenten verwachten. Waar gaat dat bedrag 
van 1,5 miljoen euro heen dat Maastricht elk jaar overhoudt? 
Niemand die het weet! Ik ga er maar van uit dat het aan 
goede dingen is besteed, of misschien is het nog ergens?”
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Een scholengemeenschap vangt al jaren anderstalige leer-
lingen op. De administratie vult – zoals de Regeling eerste 
opvang vreemdelingen voorschrijft – vóór 15 oktober het 
aantal anderstalige leerlingen per 1 oktober in op het daar-
voor bestemde CFI-formulier. Het formulier wordt na invul-
ling ondertekend, een kopie wordt in het dossier van de 
administratie gestopt, maar na enkele weken ontstaat bij een 
interne administratieve controle het vermoeden dat het for-
mulier niet daadwerkelijk is verzonden. Een telefoontje met 
CFI bevestigt dit vermoeden en afgesproken wordt dat het 
formulier alsnog wordt verstuurd.
De school veronderstelt dat de zaak hiermee sluitend is gere-
geld. Het is dan ook een onaangename verrassing als enkele 
weken later een beschikking van de staatssecretaris op de 
mat ligt, met de koele mededeling dat de subsidieaanvraag 
niet in behandeling wordt genomen omdat het formulier te 
laat is ingediend. Concreet betekent dit dat de school een 
bedrag van rond de 170.000 euro misloopt. 

Disproportioneel
De scholengemeenschap besluit om een bezwaarschrift in te 
dienen. Daarin noemt de school een reeks van argumenten 
op grond waarvan het redelijk zou zijn dat – ondanks de 
administratieve fout – de subsidie van 170.000 euro alsnog 

Bij het besturen van scholen gaat het deels om het maken van strategische keuzes, 

maar ook om het goed laten verlopen van allerlei operationele processen. Een goed 

functionerende administratie is zo’n proces. Kleine vergissingen daarin kunnen soms 

grote financiële schade opleveren.

Een kleine vergissing met grote gevolgen

wordt uitgekeerd. Zo wijst de school op het feit, dat het 
departement via de automatische leerlingentelling van 
de IB-groep al op de hoogte was van de gegevens van de 
anderstalige leerlingen. De sanctie is ook disproportioneel, 
aldus de school. Het niet toekennen van 170.000 euro 
staat in geen verhouding tot de zwaarte en aard van de 
gemaakte vergissing.
De school geeft ook aan, dat het Rijk op geen enkele wijze 
benadeeld wordt als de staatssecretaris het geld alsnog uit-
betaalt. Immers, de school heeft recht op deze inkomsten 
en maakt ook daadwerkelijk kosten voor de anderstalige 
leerlingen. 
De heroverweging in deze bezwaarschriftenprocedure 
levert echter geen enkel resultaat op. De staatssecreta-
ris blijft onvermurwbaar. De termijn die in de regeling is 
genoemd, is een fatale termijn, aldus de bewindsvrouwe. 
De subsidieaanvraag kan alleen nog in behandeling wor-
den genomen, als er sprake is van een ‘verschoonbare 
reden’ voor de termijnoverschrijding, door ‘bijzondere 
omstandigheden die buiten de risicosfeer van het bevoegd 
gezag vallen’. Zo’n omstandigheid is volgens de staatssecre-
taris niet aanwezig. De school moet er maar voor zorgen 
dat er geen vergissingen worden gemaakt, aldus de bood-
schap uit Den Haag.

Kritische blik
De uitkomst van deze bezwaarschriftenprocedure onder-
streept nog eens het belang van het tijdig en correct aan-
leveren van gegevens richting CFI. Oók als die gegevens al 
via de elektronische snelweg zijn aangeleverd.
Anderzijds geldt dat het redelijk zou zijn, als de bewinds-
lieden de sanctie op het niet naleven van een fatale termijn 
eens aan een kritische blik zouden onderwerpen. Het hier 
beschreven voorbeeld toont aan dat de gevolgen dispro-
portioneel en niet in het belang van het onderwijs zijn. En 
het onderwijs behoort toch de aanhoudende zorg van de 
regering te zijn, aldus onze grondwet.
Ook zouden de bewindslieden van OCW eens kunnen kij-
ken naar het initiatief van hun collega’s van binnenlandse 
zaken, economische zaken en financiën, gepresenteerd in 
het rapport ‘Een luisterend oor’. Dat initiatief beoogt – in 
het geval een nadelig besluit dreigt – met de belangheb-
benden in contact te treden om alsnog een oplossing te 
bewerkstelligen. De gestarte pilots laten zien dat hierdoor 
heel wat bezwaarprocedures worden voorkomen. Dat is 
winst voor alle betrokken partijen.

mr. drs. Klaas te Bos,
juridisch adviseur bij VOS/ABB

foto: Peter Arno Broer
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Informatie over de Mobiliteitspool vindt u op www.corgwellonderwijs.nl

Bent u op zoek naar een  
professionele partner voor 
management in het onderwijs?
Corgwell Onderwijs biedt:

Wilt u meer weten over
onze activiteiten op het
gebied van onderwijs? 
Dan kunt u contact op -
nemen met een van de
verantwoordelijke partners:

Peter Kesteloo, 
06 55 82 55 20,
p.kesteloo@corgwell.nl

Koos van den IJssel, 
06 51 16 21 92, 
k.vandenijssel@corgwell.nl

Corgwell Onderwijs
Dagelijkse Groenmarkt 2
2513 AL  DEN HAAG
Tel: 070 - 363 00 16
Fax: 070 - 360 03 53

■ Interim-management:
hoogwaardige capaciteit bij 
crisis- en veranderopdrachten.
■ Mobiliteitspool: ervaren school-
leiders bij tijdelijke afwezigheid van
de leiding, overbruggingscapaciteit
en het waar borgen van de 
continuïteit van het management.
■ Herplaatsing: intensieve
begeleiding van school leiders 
naar een functie buiten de eigen
organisatie.
■ Search en selectie: ge bruik-
makend van het eigen netwerk,
zoeken en  selecteren van  onderwijs -
managers.
■ Teambuilding en cul tuur-
verandering met behulp van
managementdrives.
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Jump, het jeugdfonds van de      
Nederlandse Hartstichting, helpt 
kinderen en jongeren met een ziek 
hart langer en gelukkiger te leven. 
Daarnaast zijn we er ook voor    
kinderen en jongeren zonder    
aangeboren hartafwijking.

Giro 5514 
t.n.v. Jump in Den Haag   
www.heartjump.nl   
info@heartjump.nl



iets over te zeggen. Maar Nuovo, de stichting openbaar 
voortgezet onderwijs in de stad Utrecht, heeft al langer 
een veelkleurig bestuur. Zes jaar geleden kwamen er drie 
bestuursleden met een andere culturele achtergrond: een 
advocate en een organisatieadviseur van Surinaamse afkomst 
en een accountant van  Marokkaanse origine. Het bestuur 
is met hun komst niet anders gaan werken. Voorzitter Hans 
Stellingsma: “Het zijn gewoon goede bestuurders, ze gedra-
gen zich niet anders dan anderen.” Toch vindt Stellingsma 
deze diversiteit belangrijk: “Onze schoolpopulatie is heel 
divers en dat moet je terugzien in de samenstelling van de 
Raad van Toezicht. “ 

Gemengde scholen
Bruno Bruins zet zich samen met Zeki Arslan van Forum ook 
in voor gemengde scholen. In dit geval is er geen duidelijke 
deadline, maar gaat het om een mentaliteitsverandering. Het 
doel is segregatie voorkomen en benadrukken hoe leuk het 
is als kinderen op een gemengde school zitten. Omdat Bruins 
vanwege de Taskforce Diversiteit veel bij schoolbesturen over 
de vloer komt, vroeg Sharon Dijksma hem, deze opdracht 
ook mee te nemen. 

Informatie: Akke Visser, secretaris van de Taskforce,  
akke.visser@caop.nl, tel. 070 – �7657�9. 
Of kijk op www.diversiteitinschoolbesturen.nl.

Voorzitter is Bruno Bruins, oud-staatssecreta-
ris van onderwijs. Hij noemt de samenstelling 
van het gemiddelde schoolbestuur ‘eenzijdig’: 
“Enkel witte mannen van 45 jaar en ouder, ook 
als er op de school veel kinderen met een alloch-
tone achtergrond zitten. Dat moet diverser”, 
zegt Bruins. “We willen graag dat het bestuur 
een afspiegeling is van de schoolpopulatie.” Een 
breed samengesteld bestuur is volgens Bruins 
ook interessanter. “Daar hoor je andere opvat-
tingen, voer je andere discussies en leer je van 
elkaar.”

Toppertjes
De Taskforce heeft een lijstje gemaakt van 
goede bestuurders die uit een andere cultuur 
komen. “Allemaal mensen waar we zelf graag 
mee zouden samenwerken. En die we kenden of 
hebben leren kennen,” zegt Bruins. Veel mensen 
met juridische ervaring of financiële expertise, 
want daar hebben schoolbesturen behoefte aan. 
Geschikte allochtonen vinden, is geen probleem; die zijn er 
genoeg. Ingewikkelder is het om besturen zo ver te krijgen 
zo’n kandidaat aan te nemen. Besturen staan er wel voor 
open, maar toch is het moeilijk om geschikte vacatures te 
vinden. Als een vacature in de krant komt, is het vaak te laat 
en is al iemand uit de eigen kring gevonden. 
De Taskforce verzamelt daarom zo veel mogelijk vacatures. 
Kansen zijn er als scholen fuseren; dan wordt vaak ook naar 
de samenstelling van de Raad van Toezicht gekeken. “Als 
we weten dat er een fusie aankomt, gaan we een paar tele-
foontjes plegen,” vertelt Bruins. “Dan beginnen we over een 
bestuurslid met een andere culturele achtergrond. En we wij-
zen op het grote aantal allochtone kinderen op de scholen.” 
Het werk van de Taskforce gaat langzaam; de eerste kandi-
daat is geplaatst en vijf benoemingen zijn in voorbereiding. 
Besturen vragen zich af of het wel nodig is om van samen-
stelling te veranderen. “Besturen hebben de neiging om 
eenvormig te worden. Ze bestaan lang uit dezelfde mensen 
die het wel met elkaar naar hun zin hebben en die elkaar 
ontmoeten op de sportclub en in de kerk. Dat hoeft niet erg 
te zijn,” vindt Bruins, “maar diversiteit geeft zoveel rijkdom”. 
De Taskforce wil laten zien dat het niet ingewikkeld is om 
mensen met een andere achtergrond aan te nemen.

‘Niet anders’
Functioneert een bestuur anders als de samenstelling diver-
ser wordt? Voor de Taskforce is het nog te vroeg om daar 

Diversiteit in schoolbesturen broodnodig
Dertig schoolbesturen van kleur laten verschieten voor het einde van het jaar. Dat is de opdracht 

van de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen. Op verzoek van staatssecretaris Sharon Dijksma 

benadert de Taskforce besturen met de vraag of het geen tijd wordt voor een allochtoon in hun 

midden. 

tekst: Inge Klijn • foto: Martin van den Bogaerdt
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Bruno Bruins zet zich in voor gemengde scholen én besturen.
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”We willen met de nieuwe school een heel ander beeld 
van het beroepsonderwijs neerzetten”, aldus Kasbergen 
en Popma. “Jongeren moeten weer trots zijn dat zij op het 
vmbo zitten. Daar willen wij een bijdrage aan leveren, bij-

voorbeeld met ons onderwijsconcept. Dat gaat 
nadrukkelijk uit van talenten van leerlingen en 
hun prestaties. Het trotse vmbo-gevoel moet 
ook tot uiting komen in de ontwikkeling van 
de nieuwe huisvesting. We gaan ervoor zorgen 
dat er een gebouw komt te staan waarvan 
iedereen denkt: ‘wow, dat is geweldig’.”  De 
nieuwe vmbo-vestiging gaat zich nadrukkelijk 
profileren met dans en sport. De ligging, net 
buiten het centrum van Houten vlakbij sport-
accommodaties, sluit daarop aan.

Zorgvuldigheid, tijd en energie
Omdat samenwerking tussen twee scholen een zorgvuldig 

Conrector Aat Kasbergen van College De Heemlanden in 
Houten en directievoorzitter Geert Popma van het Anna van 
Rijn College in Nieuwegein vertellen dat deze twee scholen 
samen een nieuwe vmbo-vestiging beginnen met de the-
oretische leerweg en het intersectorale 
programma Technologie en Commercie. 
Het initiatief past in het kader van het 
regionale arrangement, dat zich richt op 
een goede spreiding van onderwijsaan-
bod in regio’s. In het geval van College De 
Heemlanden en het Anna van Rijn College 
behoren naast Houten en Nieuwegein 
ook plaatsen als IJsselstein, Vianen en 
Culemborg tot de regio. De nieuwe vmbo-
vestiging krijgt in 2010 eerst tijdelijke 
huisvesting in Houten en later op een steenworp afstand van 
deze  locatie een gloednieuw gebouw, dat zich nu nog in de 
ontwerpfase bevindt.

’Wij willen 
ander beeld 
van beroeps-
onderwijs’

over onderwijs
Geert Popma (links) en Aat Kasbergen: 
op weg naar nieuw vmbo in Houten.

VMBO Houten komt vlot van de grond
Adviseur Monica Robijns begeleidt samenwerkingsproces

In 2010 openen College De Heemlanden en het Anna van Rijn College samen het VMBO Houten. 

Adviseur Monica Robijns van VOS/ABB was extern voorzitter van de stuurgroep die de samen-

werking tussen beide scholen begeleidde.
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Geert Popma (links) en Aat Kasbergen: 
op weg naar nieuw vmbo in Houten.

proces vereist en bovendien veel tijd en energie vergt, 
besloten het College De Heemlanden en het Anna van Rijn 
College om een externe adviseur in te schakelen. 
“We hebben verschillende organisaties benaderd om een 

onafhankelijke voorzitter 
voor onze stuurgroep te 
leveren. Het is belangrijk 
dat een externe adviseur 
als neutraal persoon 
zaken aan de orde kan 
stellen die gevoelig lig-
gen.” Op basis van de 
gesprekken en de kwali-
teit die daaruit naar voren 

kwam, kozen Kasbergen en Popma voor Monica Robijns van 
VOS/ABB.
Een van de gevoeligheden van de samenwerking is dat in de 
nieuwe situatie bij het Anna van Rijn College nog een deel 
van de huidige vmbo-afdeling behouden blijft, terwijl bij het 
College De Heemlanden alleen havo en vwo blijven bestaan. 
Dit betekent dat vooral De Heemlanden te maken zal krijgen 
met een gevoelige afname van het aantal leerlingen. 
“Bij ons zal het leerlingenaantal met �50 afnemen, wat bete-
kent dat we 17 tot 18 fte kwijtraken. Daar moet je je perso-
neel heel zorgvuldig over informeren”, aldus Kasbergen. Ook 
ouders moeten goed op de hoogte worden gebracht van de 
ontwikkelingen. Het feit dat De Heemlanden verder gaat als 
een scholengemeenschap met havo en vwo en zonder vmbo, 
is door de ouders in de medezeggenschapsraad positief ont-
vangen. Tegelijkertijd was het voor hen en de school van 
groot belang te weten dat de opstroom van vmbo-tl naar 
havo gegarandeerd blijft.

Veel werk uit handen
Monica Robijns van VOS/ABB had als externe voorzitter van 
de stuurgroep niet alleen de rol van onpartijdig adviseur, 
maar ze nam Kasbergen en Popma ook veel werk uit handen.
“Ze nam ruim de tijd en maakte ons regelmatig duidelijk 
waar wij allemaal aan moesten denken. Monica hield de 
voortgangscontrole heel goed in de gaten, waardoor we het 

VMBO Houten komt vlot van de grond

tekst Martin van den Bogaerdt • foto’s Martin van den Bogaerdt (Houten) en Martin Droog (portret)

Identiteit
Het nieuwe VMBO Houten komt voort uit het open 
oecumenische College De Heemlanden in Houten en 
het openbare Anna van Rijn College in Nieuwegein. 
In het proces van samenwerking is ervoor gekozen 
om de identiteit van de nieuwe vmbo-school onder de 
vlag ‘open oecumenisch en algemeen toegankelijk’ te 
hangen. Op deze manier wordt de nieuwe school bij-
zonder, zonder dat de algemene toegankelijkheid van 
het openbaar onderwijs uit het oog wordt verloren. 
“Alle leerlingen zijn welkom op VMBO Houten, onge-
acht hun levensbeschouwelijke achtergrond”, aldus de 
bestuursleden Kasbergen en Popma.

Monica Robijns
Adviseur Monica Robijns (1960) studeerde 
Andragologie en Onderwijskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) en Organisatiekunde en 
Management aan de Hogeschool Rotterdam (HR). Ze is 
bovendien gecertificeerd Fuwa-expert.

Voordat ze bij VOS/ABB ging werken als senior onder-
wijsorganisatieadviseur, was Robijns projectmanager 
Onderwijs en Onderzoek aan de UvA, gaf ze korte tijd 
les op de Hogeschool Zuyd in Maastricht en ontwik-
kelde en leidde ze het onderwijsconsultancybureau 
Eduquality. Zij werkte verder als senior interim mana-
ger bij Bestuur en Management Consultants (BMC), 
was interim-directeur van een onderwijscluster binnen 
de Hogeschool INHolland en manager Ontwikkeling 
en Kwaliteit bij de geneeskundige faculteit van het VU 
Medisch Centrum. 
Tot haar specialisaties behoren procesbegeleiding bij 
organisatieveranderingen, kwaliteitszorg en onderwijs-, 
project- en crisismanagement. Ze is ook gespecialiseerd 
in het opzetten van onderwijsconcepten. Een voor-
beeld hiervan is het zogenoemde Zuiderzeemodel voor 
het primair onderwijs. Monica Robijns geeft als advi-
seur van VOS/ABB regelmatig trainingen en workshops.

Informatie: Monica Robijns, 06-�0041175,
mrobijns@vosabb.nl 

’Externe 
adviseur is 
neutraal’

hele proces in anderhalf jaar hebben kunnen doorlopen. Als 
wij tweeën dat samen hadden moeten doen, was het ons 
nooit gelukt.” 
Robijns ging in het samenwerkingsproces uit van drie ver-
schillende fasen. In de eerste, strategische fase werd bepaald 
waar de twee scholen met het nieuwe vmbo heen wilden. In 
de daarop volgende, tactische periode werden de hoofdlij-
nen van VMBO Houten doorontwikkeld tot een samenhan-
gend en praktisch implementeerbaar geheel. Op dit moment 
bevindt het proces zich in de operationele fase, waarin wordt 
gewerkt aan de realisatie van het onderwijs, de organisatie 
en –last but not least-  het nieuwe gebouw. Vanaf 2010 zul-
len de leerlingen naar de nieuwe tijdelijke locatie overgaan, 
zodat over vier jaar de nieuwe vmbo-vestiging in Houten op 
volle sterkte zal zijn, in een gloednieuw pand. 
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bestuur”, zegt Van der Raaij. “Een interim overbrugt die peri-
ode zodat het bestuur meteen de juiste keuze kan maken. 
Of de functie van bijvoorbeeld een financieel directeur komt 
vacant en is niet zo snel in te vullen. Ook dan kan een inte-
rimmer soelaas bieden. Of er is een financieel probleem waar 
even een expert voor nodig is”.

Niet vergroeid raken
Voor de interimmer zelf geldt dat deze elke dag weer 
de juiste afweging moet maken tussen betrokken zijn en 
afstand nemen. Van der Raaij: “Als interimmer moet je je er 
altijd van bewust blijven dat je ergens tijdelijk werkt. Als je 
teveel met de zaak vergroeid raakt, wordt het moeilijk te 
vertrekken en dat is niet de bedoeling. Overigens kunnen 
juist de interimmers in dienst van VOS/ABB die afweging 
goed maken, omdat er voor hen geen persoonlijke belangen 
in het spel zijn. Daarbij komt dat VOS/ABB’ers het onderwijs 
als geen ander kennen. En ten slotte kan een interimmer van 
VOS/ABB in complexe zaken gebruik maken van de kennis en 
adviezen van collega’s, bijvoorbeeld de organisatieadviseurs 
of de juristen”. 
Goedkoop is interim-management niet, maar toch kan de 
inzet van een interim-manager voordeliger zijn dan zaken 
op zijn beloop te laten, waardoor later een hersteloperatie 
nodig is. 
“Het gaat in financiële functies uiteraard altijd om geld. Als 
die zaken niet goed worden geregeld of er worden kansen 
gemist, is het vaak nog duurder om het weer in orde te krij-
gen”, aldus Van der Raaij. 

Informatie: Ron van der Raaij, 06-5�7��449, 
rvanderraaij@vosabb.nl. 

“Interimmers hebben het voordeel dat het specialisten zijn 
die je kunt binnenhalen, en die weer vertrekken als je ze 
niet meer nodig hebt. Dat is efficiënt”, zegt Van der Raaij, 
zelf een specialist op het gebied van financieel management. 
Daarmee heeft hij veel ervaring. 
“Ik ben begonnen als administrateur/controller en later 
interimmer in het bedrijfsleven”, vertelt Van der Raaij, die 
inmiddels alweer jaren in het onderwijs actief is. Daar heeft 
hij de financiële wet- en regelgeving enorm zien veranderen. 
“Toch is die nieuwe manier van werken in het onderwijs voor 
mij heel logisch, omdat ik die nog ken uit het bedrijfsleven. 
Daarom kan ik scholen hierin goed bijstaan”.
In welke situaties kan het voor een schoolbestuur handig 
zijn om een interimmer in te zetten? “Er kan onduidelijkheid 
zijn over de vaste invulling van een financiële functie bij een 

‘Tijdelijk een specialist inzetten’

tekst: Lucy Beker • foto: Peter Arno Broer

Sinds kort kunnen schoolbesturen bij VOS/ABB terecht voor flexibel (financieel) interim-manage-

ment. Schoolbesturen vullen daarbij zelf in hoe lang en hoe vaak ze een interimmer inzetten. Dat 

kan al vanaf één dagdeel per week. Ron van der Raaij is een van de senior adviseurs, die be-

schikbaar zijn voor interimopdrachten.

Ron van der Raaij over flexibel interim-management

Ron van der Raaij tijdens zijn werk, hier op obs De 
Regenboog in Breukelen, met directeur Gerard van Schaik 
en adjunct-directeur Hans Zilverberg. Van der Raaij heeft 
deze school begeleid op de weg naar bestuurlijke verzelf-
standiging. 
“Uit onderzoek van Van der Raaij bleek dat onze finan-
ciële zaken enorm vervlochten waren in de gemeentelijke 
administratie”, vertelt Zilverberg. “Dat was lastig. Maar 
dankzij Ron kregen we uiteindelijk toch een helder beeld. 
We stonden er financieel goed genoeg voor om zelfstan-
dig verder te gaan als eenpitter”. 
De Stichting Openbare Basisschool De Regenboog is op 
1 januari 2009 officieel van start gegaan.
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betekent andere keuzes maken. Het gebouw moest transpa-
rant zijn, zodat iedereen ziet wat er gebeurt.” 
In Niekée kun je bij binnenkomst de hele school overzien. 
Door het transparante gebouw zien leerlingen wat er moge-
lijk is en worden ze uitgedaagd iets te willen leren. Er is veel 
keuze: Niekée heeft verzorging, grafimedia, horeca, handel/
administratie en techniek.
Voor Drummen en de zijnen betekent duurzaamheid ‘dat je 
als school investeert in mensen zodat ze zich ontwikkelen’. 
“Het leerenthousiasme is belangrijker dan alleen het diplo-
ma. Want die houding is blijvend bij een mens, duurzaam 
dus.” Zo zijn ook in elke ruimte de faciliteiten aanwezig 
om bijvoorbeeld een kaart van Europa op het digitale bord 
tevoorschijn te toveren. 

Hufterproof
Sceptici riepen bij de opening van de school 
dat het gebouw nooit hufterproof zou 
zijn. De klapstoeltjes van het auditorium 
zouden door vandalen gesloopt worden en 
graffitikliederaars zouden zich uitleven op 
de muren van de wc´s. Niets blijkt minder 
waar. Het gebouw wordt gespaard, wat 
volgens adjunct Drummen te danken is aan 
de fraaie toestand waarin het verkeert. 
Iets moois nodigt nou eenmaal minder uit 
tot slopen dan een vervallen pand. “Kinderen vertonen hier 
een ander gedrag. Dat is de duurzame kwaliteit van het 

gebouw.”
Drummen wijst op het beton 
dat in het gebouw is ver-
werkt. “Ik wist het ook niet, 
maar de architect vertelde 
dat beton duurzamer is dan 
bakstenen. Bakstenen wor-
den gebakken en daarbij 
komt veel CO2 vrij.” 
Sinds de nieuwbouw er 
staat heeft Niekée al meer 
dan �000 bezoekers gehad, 
die willen zien hoe je een 
duurzame school bouwt 
voor duurzaam onderwijs. 
De bezoekers kwamen 
onder meer uit Japan, Peru 
en Engeland. Een directeur 
uit Kent was zo enthousiast 
dat hij naar zijn school in 
Engeland belde dat ze de 

Niekée kreeg eind januari de Scholenbouwprijs, het Junior 
College een nominatie. De jury had deze keer vooral geke-
ken naar duurzaamheid van de gebouwen. Daar is in beide 
scholen dan ook veel aandacht aan besteed, en dat houdt 
niet op bij energiezuinige verlichting. 

Het eerste wat opvalt bij het naderen van het vorig jaar offi-
cieel geopende Niekée in Roermond (400 leerlingen, verdeeld 
over een vo-brede onderbouw en vmbo-brede bovenbouw), 
zijn de gekleurde platen aan de buitenkant van het gebouw. 
Heel duurzaam, zo blijkt even later, want de platen gaan 
maar liefst dertig jaar mee. Ook met energie wordt in dit 
gebouw zuinig omgesprongen. De lampen in het toilet gaan 
bijvoorbeeld alleen aan als er iemand binnenkomt, doordat 
ze reageren op beweging. 

“Maar de duurzaamheid zit vooral in de ontwikkeling van 
de leerlingen”, zo licht adjunct-directeur Sjef Drummen toe. 
Toen drie noodlijdende vmbo-locaties in de stad enkele jaren 
geleden door de gemeente Roermond gedwongen werden 
tot samenwerking, besloten de schoolleiders tot een geheel 
nieuw concept. Geen traditionele school met afgesloten loka-
len meer. Het moest anders. 

Uitdaging
“Ons uitgangspunt was: wat geeft leerlingen uitdaging in 
het leren?” zegt een bevlogen sprekende Drummen. “Het 
werd leerprocesgericht in plaats van leerstofgericht. Dat 

‘Kinderen 
vertonen 
hier ander 
gedrag’

Duurzame schoolgebouwen dwingen duurzaam onderwijs af
Nieuwe onderwijsconcepten in Roermond en Julianadorp

Het woord duurzaam is in het onderwijs een begrip aan het worden. En dan gaat het niet alleen 

om energiezuinig en slijtvast. Een duurzaam gebouw leidt hier tot duurzaam onderwijs. Zoals bij 

Niekée in Roermond en het Junior College in Julianadorp. 
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Sjef Drummen bij het gebouw van Niekée met zijn 
opvallend kleurige, duurzame gevelplaten. 
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bouwtekening voor een nieuw te bouwen traditionele school 
meteen konden verscheuren. Hij had in Roermond een beter 
gebouw gezien: Niekée. 
De bezoekers hadden ook oog voor een ander aspect van de 
duurzaamheid: de relatie van de school met de omgeving. 
Leren buiten lestijd is in traditionele scholen marginaal. In 
de duurzame school zitten allerlei multifunctionele zaken 
verweven die het mogelijk maken dat verenigingen, restau-
rantbezoekers, organisaties zoals die van de finale van de 
verkiezing van de hipste docent (Limburgs Dagblad) of van 
cursussen en het bedrijfsleven er buiten lestijd terecht kun-
nen. Het gebouw is school, theater en museum in één.

Sporthal
Ook bij het Junior College in het Noordhollandse Julianadorp 
(vmbo t/m vwo, 400 leerlingen, 50 docenten) is de omge-
ving nadrukkelijk naar binnen gehaald in het kader van de 
duurzaamheid in brede zin: de relatie van de school met de 

samenleving. Naast de nieuwe school (van 
december 2007) staat de sporthal. Niet een 
eenvoudige gymzaal voor eigen gebruik 
maar een fikse hal waar ook diverse clubs 
uit Den Helder gebruik van maken - tegen 
betaling van huur uiteraard. En in het 
hoofdgebouw is ruimte voor verenigingen 
die buiten lestijd iets willen, zoals koren 
die repeteren. 
Net als in Roermond is er in dit gebouw 
verlichting die alleen brandt als er iemand 
is. Toch is het leeuwendeel van het budget 

niet naar energiezuinige vindingen gegaan, vertelt locatie-
leider Yvonne Kapiteijn. “Onze keuze was het budget vooral 
te besteden aan het onderwijsconcept.” Daarmee bedoelt 
ze dat met flexibele klassen een andere manier van lesgeven 
wordt bereikt.
Net als in Roermond is dit 
gebouw ontworpen om 
leerlingen uit te dagen. 
“In dit schoolgebouw kun 
je een ander onderwijs-
concept waarmaken,” 
stelt directeur Eugène 
Kramer. De jury van de 
Scholenbouwprijs onder-
kende dit en nomineerde 
het gebouw voor de prijs. 
Het Junior College biedt 
vanaf een afstand een 
bijzondere aanblik, vooral 
als de zon schijnt. Kom je 
dichterbij dan verkleurt 
het zilverkleurige gebouw 
naar goud. Dat maakt 
indruk. En dat mag je ook 
best een vorm van duur-
zaamheid noemen. 

Duurzame schoolgebouwen dwingen duurzaam onderwijs af

tekst: Jurgen van Dijk • foto’s: John Peters (Roermond) en John Oud

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
“Duurzaam bouwen is de laatste jaren uit de geiten-
wollensokkensfeer gekomen. Het is maatschappelijk 
verantwoord ondernemen geworden.” Dit zegt Willem-
Jan Adriaansen, adviseur bij Hevo. Hevo wordt door 
scholen ingeschakeld om hen te adviseren en bij te 
staan bij duurzaam bouwen.
Daarbij wordt gekeken naar investeringskosten en 
exploitatiekosten. Adriaansen: “Als je veel investeert 
in een energiezuinig gebouw heb je daarna lagere 
maandlasten.” Hevo is er al vroeg bij: vanaf de haal-
baarheidsstudies tot en met de oplevering van het 
gebouw is het adviesbureau uit Den Bosch erbij betrok-
ken. Dat was ook het geval met Niekee in Roermond 
en het Junior College in Julianadorp. Ook het onder-
houd van een nieuwe school kan door Hevo gedaan 
worden.
Volgens Adriaansen gaat het bij een duurzaam gebouw 
om meer dan de materialen en energiezuinigheid. “Het 
gaat ook om de relaties met groeperingen in de directe 
omgeving. De duurzame school is een facilitair cen-
trum: cursussen, bijeenkomsten, modeshows, markten 
en concerten. Allerlei extra´s die veel waarde hebben.” 
Een echte duurzame school, betoogt Adriaansen, zorgt 
zelfs voor een goede ontsluiting voor auto´s en veilige 

‘Flexibele 
klassen 
leiden tot 
andere 
lessen’
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Yvonne Kapiteijn en Eugène Kramer in het Junior 
College in Julianadorp: ‘In dit gebouw kun je een 
ander onderwijsconcept waarmaken’.
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Verstand van leren

Gevoel voor mensen

Meer weten over onze expertises en dienstverlening op het gebied van onderwijsinnovatie, organisatieontwikkeling,
professionalisering, strategie en bedrijfsvoering:

www.kpcgroep.nl

De kracht
van 

verbinden

Verbeteren van leren en opleiden,
professionalisering, organisatie-
ontwikkeling, bedrijfsvoering en 
strategie. Onderwijsorganisaties 
zetten nieuwe stappen.

KPC Groep zet uw vraagstukken in het juiste 

perspectief en zorgt voor verbindingen. 

Verbindingen tussen mensen en organisatiedoelen,

tussen inhoud en proces, tussen beleid en praktijk,

tussen uw organisatie en andere spelers in het veld.

Vanuit deze benadering creëren we samen met 

opdrachtgevers echte groei en ontwikkeling.

Advies

Opleiding en training

Co- en interim-management

Onderzoek en ontwikkeling
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tekst en foto: Martin van den Bogaerdt
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VOS/ABB heeft een ledennetwerk voor 
pr- en communicatiemedewerkers opge-
richt. De eerste bijeenkomst was op 21 
april. Gastheer was John Beumer van het 
bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio (OOZ).
Beumer is sinds januari vorig jaar advi-
seur pr en communicatie van OOZ. 
Daarvoor zat hij in het basisonderwijs, 
eerst als groepsleerkracht, later als intern 
begeleider en vervolgens als adjunct-
directeur. “Daarnaast heb ik altijd de 
pr gedaan van een band en theaterge-
zelschappen. Ik had een eigen stichting 
voor pr-advies.” In 2007 werd Beumer 
door zijn bestuur gevraagd om de pr en 
communicatie van OOZ onder zijn hoede 
te nemen. “Ik dacht eerst dat het om 
een dagje per week ging, maar ik doe 
dit nu fulltime, en met veel plezier!”

Pionierend karakter
Samen met VOS/ABB nam Beumer het 
initiatief tot de oprichting van het lande-
lijke ledennetwerk voor pr- en communi-
catiemedewerkers. “Bij OOZ was de functie helemaal nieuw toen ik er vorig jaar 
aan begon. Ik heb ook nu geen mensen in mijn organisatie die dit werk doen. 
Daardoor kan ik voor vragen niet terugvallen op collega’s. Ik herken dat van de 
periode toen ik nog ib’er was. Ook toen had ik geen klankbord. Dat maakt het 
werk soms lastig. Dit geldt voor veel meer communicatiemedewerkers in het 
onderwijs, ook zij zitten vaak op eenzame posities. Daarom is een landelijk net-
werk belangrijk. We kunnen als collega’s veel van elkaar leren. Ik wil met anderen 
over mijn vak kunnen sparren!” 

Eilandgevoel
De eerste bijeenkomst van het netwerk in het Diezer College in Zwolle werd bij-
gewoond door ruim 20 medewerkers van besturen en scholen uit het hele land, 
die zijn aangesloten bij VOS/ABB. Het ‘eilandgevoel’ dat Beumer ervaart, wordt 
door velen gedeeld, zo blijkt al snel. Dat benadrukt het nut van het netwerk. 
Er wordt gesproken over de mogelijkheden die pr en communicatie bieden. Aan 
de orde komen zaken als imago, kernwaarden en maatschappelijke betrokken-
heid van het openbaar onderwijs. Er is behoefte aan uitwisseling van kennis over 
vakinhoudelijke thema’s, zoals crisiscommunicatie, omgang met de media en com-
municatie rond organisatorische veranderingen. Afgesproken is dat VOS/ABB en 
de leden van het netwerk via de digitale snelweg kennis met elkaar gaan uitwis-
selen.

Hoe verder?
De volgende bijeenkomst van het VOS/ABB-communicatienetwerk is waarschijnlijk 
in het Edison College in Apeldoorn. Zodra de datum en definitieve locatie bekend 
zijn, wordt dat vermeld op www.vosabb.nl. 

Ook deelnemen aan het communicatienetwerk? U kunt zich aanmelden bij C&M-
medewerker Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: tel. 06-13190311, 
mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

‘We kunnen als collega’s veel 
van elkaar leren’

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

VOS/ABB-communicatienetwerk

John Beumer



�6 over onderwijs

HEVO 741 A4 OW Leven.indd   1 25-03-2008   10:30:18


