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over onderwijs

Een	enquête	opstellen	is	voor	scholen	veel	eenvoudiger	
geworden	dankzij	de	nieuwe	website	www.schoolen-
quetes.nl.	Hier	kunnen	scholen	en	besturen	zelfstandig	
een	online	enquête	aanmaken.	De	resultaten	worden	
overzichtelijk	gepresenteerd.	Bovendien	staan	er	al	voor-
beeldenquêtes	op	het	gebied	van	kwaliteitsmanagement,	
waar	u	gebruik	van	kunt	maken.

De website is speciaal ontwikkeld voor scholen en schoolbe-
sturen, omdat die steeds vaker oudertevredenheidsenquêtes 
en andere onderzoeken willen houden. Er zijn een demopro-
gramma en een helpdesk voor ondersteuning beschikbaar. 

Voor een vast bedrag per jaar kunt u net zoveel enquêtes 
opstellen als u wilt, ongeacht het aantal respondenten. De 
kosten van zo’n licentie bedragen 19 euro per maand (excl. 
btw). Ga voor meer informatie naar www.schoolenquetes.nl.

Eenvoudig enquêtes opstellen

Het	bij	VOS/ABB	aangesloten	Eindhovense	bestuur	Salto	
was	een	van	de	genomineerde	onderwijsorganisaties	
voor	de	Bestuursbokaal	2009.	Deze	prijs	werd	drie	jaar	
geleden	ingesteld	door	dienstverlener	Dyade.	Die	con-
stateert	dat	de	kwaliteit	van	de	inzendingen	elk	jaar	
toeneemt.

De bokaal ging vorig jaar naar het eveneens bij VOS/ABB 
aangesloten bestuur OPO Deventer. Het winnen van de 
bokaal maakte veel positieve reacties los. Er was brede 
media-aandacht voor, van de lokale, regionale en landelijke 
media.

Doordat het jaarverslag van OPO Deventer bijzonder 
goed in elkaar zat, lag de lat dit keer erg hoog, meldt 
Dyade. Toch was het goed mogelijk om drie besturen te 
nomineren. Dat waren naast Salto uit Eindhoven, Penta 
Primair uit het Groningse Westerkwartier en de Hervormde 
Schoolvereniging te Nijkerk. Dit laatste bestuur werd de win-
naar en kreeg de Bestuursbokaal onlangs uitgereikt.

Uitgangspunt bij de beoordeling is dat het bestuursverslag 
is opgezet volgens de systematiek van het Elektronisch 
Financieel Jaarverslag (EFJ). Het moet ook tijdig bij CFI zijn 
ingeleverd en –uiteraard- aan alle wettelijke eisen voldoen. 

Verder kijkt Dyade naar de kwaliteit van het gevolgde proces 
om tot het bestuursverslag te komen, de betrokkenheid van 
de medezeggenschapsraad en het (bovenschools) manage-
ment en de kwaliteit van de toelichting. Andere belangrijke 
punten zijn dat het verslag geïntegreerd moet zijn in de 
planning- en controlcyclus en dat er goed over wordt gecom-
municeerd met alle stakeholders.

Bestuursverslagen worden 
steeds beter

Openbare	basisschool	De	Vrijheid	in	Leeuwarden	had	in	
november	een	primeur.	Het	Nibud	(Nationaal	Instituut	
voor	Budgetvoorlichting)	startte	op	deze	school	een	nieu-
we	financiële	opvoedcampagne	en	lanceerde	daarbij	een	
boek	en	een	leskoffer.	Het	leverde	De	Vrijheid	veel	pers-
aandacht	op.	De	school	kwam	zelfs	in	het	Jeugdjournaal.

De gemeente Leeuwarden steunt de campagne van het 
Nibud en schaft voor alle 6- en 7-jarigen in de gemeente 
het nieuwe voorleesboek aan. Doel is kinderen daarmee op 
jonge leeftijd al op een speelse manier te leren omgaan met 
geld. Daarnaast stimuleert de gemeente alle basisscholen om 
met de nieuwe Nibud-methode De Geldkoffer les te gaan 
geven over geld. Dit in het kader van preventieve schuld-
hulpverlening. 

Obs De Vrijheid ging er als eerste school in Nederland mee 
aan de slag. De allereerste geldlessen werden onder grote 
belangstelling van de pers gegeven door wethouder Marco 
Florijn van de gemeente Leeuwarden. Hij las voor in groep 
�/4 en opende de Geldkoffer in groep 5/6.

Directeur Bindert de Jong van De Vrijheid was blij met alle 
aandacht voor zijn school, die in een nieuw gebouw in een 
pas-gerenoveerde wijk is gevestigd. De school telt 80 leer-
lingen en groeit weer. Obs De Vrijheid is een van de scholen 
van het bestuur Proloog, dat lid is van VOS/ABB.

Het lespakket De Geldkoffer en het voorleesboek ‘Meneer 
Beer’ zijn te bestellen bij het Nibud. De Geldkoffer bestaat 
uit verschillende modules. De basis vormt de Nibud-module 
‘Slim omgaan met je geld’. 

Meer informatie op www.nibud.nl.

Veel persaandacht bij 
presentatie Geldkoffer

In het kort
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Wethouder Marco Florijn leest op obs De Vrijheid voor 
uit het nieuwe geldboek. Foto: Gemeente Leeuwarden.



Geen cent te veel, hoor!
Het zit niet mee! Eerst het bericht 
dat er in het primair onderwijs bezui-
nigd gaat worden op het budget 
B&M en daarna het advies van de 
Onderwijsraad dat er veel doelmati-
ger moet worden gewerkt. 
Eerst B&M: VOS/ABB heeft in een 
brief aan de Tweede Kamer en OCW 
laten zien dat de aangekondigde 
bezuinigingen funest zijn. Minister 
Plasterk mag dan wel beweren 
dat het budget voor bestuur en 
management met een gerust hart 
kan worden geschrapt, omdat dit 

toch niets zou uitmaken voor het primaire proces, maar wie echt 
verstand heeft van onderwijs, weet wel beter. Stafbureaus wer-
ken sober en efficiënt en daar is een minimum aan budget voor 
nodig. Dat minimum wordt als de plannen doorgaan weggehaald. 
Onbegrijpelijk! Dat dit ook zo door u wordt ervaren, bewijzen de 
drukbezochte VOS/ABB-informatiebijeenkomsten over dit onder-
werp. In dit nummer kunt op de bladzijden 8 en 9 meer lezen 
over de bezuinigingen op B&M en de gevolgen daarvan.
Vervolgens ontpopt de Onderwijsraad zich als Zeeuws Meisje, 
met het advies dat scholen geen cent te veel mogen besteden. 
De vakbonden reageerden direct furieus op het plan om leraren 
voortaan tijd te laten schrijven, maar het advies is veel breder dan 
dat alleen. Het lijkt erop dat de raad vooruitloopt op  megabezui-
nigingen door te stellen dat het onderwijs met het budget dat er 
nu is, veel meer kan als er eindelijk eens efficiënt wordt gewerkt. 
Alsof dat niet al gebeurt! En dan het pleidooi dat scholen geld 
moeten gaan lenen op de vrije markt… Tsja, met zo’n politiek 
gemotiveerd advies wordt het minister Plasterk wel heel gemak-
kelijk gemaakt!

Ritske van der Veen
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Commentaar

De Vereniging VOS/ABB staat sinds 1 september los van 
de consultingpoot, die is overgenomen door adviesbureau 
Leeuwendaal. De consultants blijven overigens wel gewoon 
onder de vlag van VOS/ABB werken. Leeuwendaal heeft hier-
voor gekozen omdat de merknaam VOS/ABB in de onderwijs-
markt staat voor kwaliteit en deskundigheid. 

De samenstelling ziet er als volgt 
uit:

Voorzitter: 
• Peter	Snijders, 
 burgemeester 
 van gemeente 
 De Wolden    
 en tevens voorzitter   
 van de Drentse 
 Onderwijsmonitor.

Leden:
• Lambert	van	Genugten, algemeen directeur Jan van  
 Brabant College, Helmond (voortgezet onderwijs);

• Hans	Kelderman, algemeen directeur Aloysius Stichting  
 Onderwijs Jeugdzorg, Voorhout (expertisecentra, primair/ 
 voortgezet onderwijs);

• Peter	van	Loon, algemeen directeur Stichting OPOCK,  
 Capelle en Krimpen aan den IJssel (primair onderwijs);

• Annemie	Martens, algemeen directeur PlatOO, Zuidoost- 
 Brabant (primair onderwijs);

• Joep	Spanjaard, algemeen directeur Stichting Openbaar  
 Onderwijs Hilversum (primair onderwijs);

• Cees	Vreugdenhil, algemeen directeur Dr. Nassaucollege,  
 Assen (voortgezet onderwijs).

‘Enthousiaste club’
Bestuurslid Peter van Loon zei tijdens de ALV dat het nieuwe 
bestuur een enthousiaste club is met veel elan. Hij verwacht 
dat de Vereniging VOS/ABB nieuwe stijl, zoals die sinds 1 sep-
tember bestaat, als belangenbehartiger voor het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs veel kan betekenen. 

Ritske van der Veen is de nieuwe directeur/ verenigingssecre-
taris van VOS/ABB. Hij geeft in het door hem geschreven ver-
enigingsplan aan wat de rol van VOS/ABB is nu de PO-Raad 
en VO-raad de algemene werkgeversbelangen behartigen. 

Het verenigingsplan is voor leden van VOS/ABB in te zien op 
www.vosabb.nl (rubriek publicaties).

ALV akkoord met nieuw bestuur VOS/ABB
De	Vereniging	VOS/ABB	heeft	een	nieuw	bestuur.	De	algemene	ledenvergadering	is	op	12	november	in	

Woerden	akkoord	gegaan	met	de	samenstelling	ervan.	De	ALV	keurde	ook	de	nieuwe	statuten	van	de	ver-

eniging	goed.	Sinds	het	passeren	van	de	nieuwe	statuten	bij	de	notaris	op	1	december	is	het	nieuwe	bestuur	

van	de	Vereniging	VOS/ABB	officieel	in	functie.



wijs en sporttoernooien, maar vaak spreken deze activiteiten 
alleen de al actieve leerlingen aan. Uit onderzoek blijkt dat 
van alle 12- tot 17-jarigen de vmbo-leerlingen het minst 
bewegen. Maar liefst 60 procent van de vmbo’ers beweegt 
onvoldoende. Het project ‘Vmbo in beweging’ wil hier wat 
aan doen. Tachtig vmbo-scholen krijgen geld om in een 
periode van bijna drie jaar een vernieuwende aanpak te 
ontwikkelen om de niet-sportende leerlingen in beweging te 
krijgen. Het gaat dan om laagdrempelige beweegactiviteiten 
tijdens en na schooltijd.

Sport- en beweegcoördinator
Het eerste jaar krijgen de vmbo-scholen een sport- en 
beweegcoördinator vergoed, waarna deze vergoeding 
langzaam wordt afgebouwd. Daarnaast neemt NISB vijf 
ondersteuners aan, die ieder voor acht scholen een netwerk 
zullen opbouwen voor deskundigheidsbevordering en het 
uitwisselen van ervaringen. Verder zullen vanaf januari 2010 
- het startmoment van het project op scholen - een toolbox 
en een internetsite beschikbaar zijn met good practices. Zo’n 
goed voorbeeld is bijvoorbeeld het inzetten van coaches om 
de voor leerlingen geschikte beweegvormen te vinden en 
het nieuwe gedrag vol te houden (methode Alle Leerlingen 
Actief).
De eerste veertig scholen worden eind december geselec-
teerd; de volgende veertig starten in april 2010. Het project 
loopt tot 2011.
Informatie: jeugd@nisb.nl of 0�18- 490 900.
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Staatssecretaris	Marja	van	Bijsterveldt	van	OCW	zet	een	
streep	door	de	pilot	met	meerdere	examenmomenten	in	
het	voortgezet	onderwijs.	De	openbare	scholengemeen-
schap	Wolfert	Dalton	Hillegersberg	in	Rotterdam	vindt	
dat	jammer,	maar	snapt	wel	dat	er	in	tijden	van	finan-
ciële	krapte	andere	prioriteiten	zijn.

Er is sinds drie jaar op twaalf vo-scholen proefgedraaid met 
een extra examenmoment in januari. Dat levert volgens OCW 
meerwaarde op. “Vooral leerlingen die in het voorgaande 
schooljaar het eindexamen niet gehaald hebben, boeken 
een halfjaar winst met de examens in januari”, zo staat in de 
brief van de staatssecretaris. 
Maar Van Bijsterveldt vraagt zich af waar ze de enkele dui-
zenden examinatoren vandaan haalt die nodig zijn als er 
een extra examenmoment zou komen. Andere problemen: 
extra landelijke centrale afnameplaatsen en de bemensing 
daarvan, de geheimhouding van de extra examens en het 
feit dat er twee keer zo veel examens zouden moeten wor-
den gemaakt. Samen met nog een reeks andere problemen, 

Extra examenmoment gaat niet door

Tachtig	vmbo-scholen	kunnen	meedoen	met	het	project	
‘Vmbo	in	beweging’.	Daarvoor	is	anderhalf	miljoen	euro	
beschikbaar.	Doel	is	niet-actieve	vmbo’ers	uit	te	dagen	
om	in	beweging	te	komen.	Scholen	kunnen	zich	voor	dit	
project	aanmelden	via	de	website	www.nisb.nl/jeugd.

Het project is een initiatief van het Nederlands Instituut 
voor Sport en Bewegen (NISB), de VO-raad en de KVLO 
(Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding). 
Op veel scholen wordt al gewerkt aan goed beweegonder-

Project om vmbo’ers aan het sporten te krijgen

In het kort

zou het extra examenmoment in januari 50 miljoen euro per 
jaar extra gaan kosten. Dat geld is er volgens Van Bijsterveldt 
niet, dus gaat het allemaal niet door.
Teamleider bovenbouw Robert Beuzenberg van pilotschool 
Wolfert Dalton Hillegersberg in Rotterdam vindt het jammer 
dat het niet doorgaat, maar hij heeft wel begrip voor het 
financiële argument van OCW. Het kostenaspect wordt in de 
brief overigens pas als tweede reden genoemd om het plan 
te schrappen. “De eerste reden is dat de evaluatie heeft uit-
gewezen dat te weinig leerlingen in januari al doorstromen 
naar het mbo, hbo en universiteit. Het is jammer dat deze 
reden wordt genoemd, want de opdracht waarmee de pilot-
scholen aan het werk gingen, was om te onderzoeken of het 
afnemen van verschillende examenmomenten voor de scho-
len te realiseren was”, aldus Beuzenberg.
De pilotscholen kunnen de proef nog tot en met 2011 voort-
zetten, omdat ze anders ten aanzien van hun leerlingen niet 
aan gewekte verwachtingen kunnen voldoen.
In 2007 besteedde Over Onderwijs nr 2 aandacht aan de pilot 
met meerdere examenmomenten.
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Op deze conferentie in Schoonhoven, die werd geopend door 
Jan Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, 
was professor Sybren Tijmstra een van de sprekers. Hij gaf 
uitleg over het business-simulatieprogramma SIMS, dat in 
Schoonhoven is beproefd op de havo/vwo-afdeling. Binnen 
dat programma werken jongeren in een fictief bedrijf. Na 
deelname aan het project waren de leerlingen enthousiaster 
over ondernemerschap dan daarvoor. 
Maar er zijn meer en ook meer effectieve mogelijkheden om 
talent voor ondernemerschap te ontdekken. Dat liet Renske 
Valk, directeur van de Elevate Consulting Group, zien met een 
presentatie op de conferentie. Valk heeft in samenwerking 
met VOS/ABB én Tijmstra persoonlijkheidskenmerken onder-
zocht bij zowel vwo-leerlingen als ondernemers.
Wat bleek? Leerlingen die tijdens zo’n businesssimulatiespel 
de leiding nemen of krijgen, hebben persoonlijkheidskenmer-
ken die overeenkomen met die van ondernemers. Het gaat 
dan om eigenschappen als initiatief nemen, graag met men-
sen omgaan, prestatiegerichtheid, prioriteiten kunnen stellen 
en onafhankelijkheid.
De leerlingen bleken op slechts één punt af te wijken van de 
ondernemers en dat betrof de vraag wat een persoonlijke 
drijfveer is om ondernemer te zijn. Bij leerlingen is dat ‘veel 
geld verdienen’, terwijl de ondernemers ‘tevreden klanten’ 
noemen als motief. “Een opvallend verschil in beeldvorming. 
Daar kan de beroepenvoorlichting op de scholen misschien 
aandacht aan besteden”, zegt Renske Valk.

Duidelijker beeld
Het openbare Schoonhovens College, 
lid van VOS/ABB,  wil met de business-
week op school testen of er met kennis 
van persoonlijkheidskenmerken van 
leerlingen een betere match gemaakt 
kan worden met het bedrijfsleven. 
“Jongeren weten vaak helemaal niet 
wat ze willen en kunnen, terwijl ze op 
school al veel keuzes moeten maken”, 
zegt Renske Valk. “In de loopbaanbe-
geleiding wordt voornamelijk gevraagd 
wat een leerling leuk vindt en in welke 
vakken hij goed is. Maar uit ons onder-
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tekst: Lucy Beker • foto Martin Droog

Talenten ontdekken met 
‘Ondernemend onderwijs’
Het Schoonhovens College organiseert volgend jaar in het kader van het project ‘Ondernemend 

onderwijs’ een businessweek. Doel is bij de leerlingen talent voor ondernemerschap te ontdek-

ken én op basis van hun persoonlijkheidskenmerken een goede match met het bedrijfsleven tot 

stand te brengen. De plaatselijke ondernemers reageerden enthousiast op het plan, dat in okto-

ber werd gepresenteerd op de conferentie Verbindend Leren.

Businessweek leidt tot betere match met bedrijfsleven

zoek blijkt dat persoonlijkheidskenmerken meestal een duide-
lijker beeld geven van de talenten.”
Leerlingen gaan daarom in de Schoonhovense business-
week niet alleen een ondernemersspel spelen, maar ook 
vragenlijsten invullen om hun persoonlijkheidskenmerken te 
ontdekken. Tegelijk wordt aan de ondernemers uit de regio 
gevraagd een scherp profiel van hun bedrijf op te stellen: 
hoe is de werkomgeving, wat zijn de activiteiten, wat voor 
functies zijn er? Tijdens de conferentie gaven de aanwezige 
ondernemers al aan daar graag aan mee te werken.

De verzamelde gegevens van de leerlingen worden vervol-
gens gekoppeld aan de bedrijfsprofielen om een zo goed 
mogelijke match tot stand te brengen voor de stages en 
bedrijfsbezoeken van de leerlingen. Op deze manier worden 
de contacten met het bedrijfsleven ook kwalitatief verbeterd 
en worden zowel de ondernemers als de docenten en leerlin-
gen gemotiveerd om het netwerk in stand te houden.
Renske Valk: “Voor het bedrijfsleven is het van belang goede 
mensen al jong aan zich te binden. Veel bedrijven, vooral in 
buitengebieden, hebben moeite om de juiste mensen te vin-
den en te houden. Dit is voor hen dus een uitgelezen kans”.
Inmiddels zijn al ruim 80 bedrijven lid van de Stichting 
Vrienden van het Schoonhovens College. 

‘Jongeren 
weten 
vaak niet 
wat ze 
willen en 
kunnen’
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Jan Franssen opende de drukbezochte conferentie 
Verbindend Leren, met diner-pensant, in Schoonhoven.



scholen in IJsselstein, Lopik en Vianen bestuurt, gaat het om 
een bedrag van 185.000 euro dat verdwijnt. 
“Zonder dat geld komen we financieel niet meer uit”, zegt 
Smits. “Het is nu al moeilijk, omdat we aan alle kanten 
voortdurend worden gekort. Er wordt wel geroepen dat het 
onderwijs wordt ontzien, maar dit is echt niet de eerste bezui-
niging.”
Smits gaat door: “Onlangs kregen we te horen dat de groeitel-
ling voortaan op stichtingsniveau plaatsvindt in plaats van op 
schoolniveau. Voor onze stichting kan deze maatregel heel 
ongunstig uitvallen. Ga maar na: wij hebben één groeischool, 
waar in één jaar soms 50 leerlingen bij komen: dat zijn twee 
klassen, die leraren nodig hebben. Vroeger kregen we dat geld 
dan ook, maar nu wordt gekeken naar het totaalsaldo. Dus 
als er op tien andere scholen elk vijf leerlingen vertrekken, is 
het saldo nul en krijgen we geen geld voor de groeischool. 
Voeg daarbij de stijgende energiekosten, terwijl de vergoeding 

voor Materiële Instandhouding niet meestijgt. En 
dan nog de Bapo, die steeds meer wordt gebruikt 
omdat de gemiddelde leeftijd van het personeel 
stijgt. Het wordt echt steeds lastiger om rond te 
komen. Ik weet niet hoe lang het onderwijs dit 
nog volhoudt”.
Over de staffuncties zegt Smits: “Als je dit werk 
bij het stafbureau weghaalt, moeten de schooldi-
recteuren dus personeelszaken en financiën gaan 
doen. Personeelszaken wordt door de arbo-wet-
geving steeds ingewikkelder en de financiële ver-
antwoording moet aan steeds meer eisen voldoen. 

Hoe kunnen we dit bij schooldirecteuren neerleggen?”

‘Onnadenkend’
Henk Huizer, algemeen directeur bij de Scholengroep Holland 
(bestuur van 14 openbare basisscholen in het gebied tussen 
Moordrecht en Pijnacker), noemt het hele idee ‘allerbelab-
berdst’ en ‘heel onnadenkend’. 
“Ik ben er trots op dat ons bovenschoolse stafbureau inclusief 
de algemeen directeur maar 2 procent kost van het totale 
personele budget”, zegt Huizer. “Ik wil geen waterhoofd als 
bestuurskantoor, want het gaat om de kinderen. Maar de 
kwaliteit van ons onderwijs heeft direct te maken met het 
bovenschoolse werk. We hebben een financieel specialist, een 
deskundige voor personeelsbeleid en een algemeen directeur. 
Daarmee is ons bestuur professioneel geworden. Als we in 

“Plasterk verwacht van ons niet alleen goed onderwijs, maar 
ook een kwalitatief goed personeelsbeleid, correct financieel 
beleid en een goede inhoudelijke en financiële verantwoor-
ding. En terecht”, zegt Piet Uneken, algemeen directeur 
van de Stichting prOo (Primair Openbaar Onderwijs Noord-
Veluwe) in Harderwijk. “Maar net nu we dit allemaal op 
een professionele manier hebben ingericht, gaat hij daarop 
bezuinigen. Het is mij een raadsel hoe we al dit werk moeten 
doen zonder het B&M-budget. Wij kunnen dit geld niet mis-
sen”, aldus Uneken.
In totaal wil de minister met ingang van 1 augustus 2010 90 
miljoen euro weghalen bij het primair onderwijs. Hij kiest 
hiervoor het budget B&M, omdat hij – zoals hij zegt - niet wil 
bezuinigen op het primaire proces, het onderwijs zelf dus. 
Maar zowel de schoolbesturen als de PO-Raad en VOS/ABB 
wijzen erop dat deze bezuiniging uiteindelijk wel degelijk 
ten laste komt van het primaire proces. 

Linksom of rechtsom
“Dit zal linksom dan wel rechtsom de kwa-
liteit van het primair onderwijs aantasten”, 
schreef VOS/ABB al direct na Prinsjesdag aan 
de Vaste Commissie voor OCW in de Tweede 
Kamer. “De schoolbesturen zullen genood-
zaakt zijn om geld bij de scholen weg te 
halen voor de bovenschoolse activiteiten. Of 
– en dat is het enige alternatief – ze laten 
die bovenschoolse processen weer uitvoeren 
door directie en leerkrachten, wat leidt tot 
een hogere werkdruk. Het primaire onderwijsproces wordt in 
beide gevallen getroffen”. 
Ook de PO-Raad stuurde een dergelijke brief aan de Tweede 
Kamercommissie, met daarbij reacties uit het veld die er niet 
om liegen: ‘Dit is populistisch’, ‘frustrerend’ en ‘schandalig’. 
Alle partijen wijzen er ook op dat het budget B&M sinds 
2004 structureel onderdeel van de lumpsumbekostiging is 
geweest. “De minister wekt nu de indruk dat dit geld inder-
tijd is toegekend als tijdelijke maatregel, die zou worden 
afgebouwd. Dit is misleidend en onjuist”, schrijft de PO-Raad.

Rondkomen
Ook Marja Smits, hoofd financiën en bedrijfsvoering bij de 
Stichting Lek en IJssel, windt zich op. Bij dit samenwerkings-
bestuur, dat 16 katholieke, neutraal bijzondere en openbare 

De schoolbesturen in het primair onderwijs zitten met de handen in het haar. Het plan van minis-

ter Plasterk om het budget voor Bestuur en Management (B&M) volledig te schrappen,  is hard 

aangekomen. De meeste besturen hebben dit geld structureel ingezet voor staffuncties financiën 

en personeelsbeleid en een algemeen directeur. De meest gehoorde reactie: “Denkt de minister 

echt dat wij overbodig werk doen?”

‘Denkt de minister dat wij overbodig werk doen?’

‘Dit zal 
de kwaliteit 
van het 
onderwijs 
aantasten’

over onderwijs
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Op grond van de vele reacties begon VOS/ABB een actie: 
‘Laat Plasterk maar komen’. Uit het hele land meldden 
besturen zich hiervoor aan. Net als Henk Huizer van de 
Scholengroep Holland willen zij minister Plasterk uitno-
digen om op het bestuursbureau te komen kijken wat er 
exact voor werk verzet wordt en wat de bezuinigingen 
voor gevolgen zullen hebben. 
“Op die bureaus werken echt geen duurbetaalde mana-
gers”, zegt Anna Schipper, beleidsmedewerker en advi-
seur bij VOS/ABB. “Uit eerder onderzoek, in 2006, is al 
komen vast te staan dat bestuursbureaus slechts 2 tot 
5 procent van hun totale lumpsumbekostiging in deze 
ondersteuning steken. Er wordt ook nogal wat van de 
besturen verwacht: verbetering van de onderwijskwaliteit, 
goed personeelsbeleid en een professionele inhoudelijke 
en financiële verantwoording. Hoe moeten ze dat doen 
als er geen budget is om voor dat werk professionals aan 
te trekken?”

deze functies moeten snijden, gaat al dat werk terug naar 
de directeuren van de scholen. Is dat wat Plasterk wil? 
Ik nodig hem van harte uit hier eens mee te kijken wat 
we doen. Dan wil ik wel een dialoog aangaan over de 
inhoud van dit werk.  Want dit lijkt echt een idee van een 

minister die geen verstand van zaken 
heeft”.
De algemeen directeuren en VOS/ABB 
wijzen erop dat het openbaar onder-
wijs onevenredig hard wordt geraakt. 
Deze besturen zijn vaak nog maar 
kort verzelfstandigd, en zijn tijdens 
de overgang vaak verplichtingen 
aangegaan op basis van de bruids-
schat en de B&M-vergoeding. Door 
de B&M-bezuiniging zullen recent 
verzelfstandigde besturen in de pro-

blemen kunnen komen.

‘Laat Plasterk maar komen’
“Verbetering van de kwaliteit van het primair onderwijs 
staat hoog op de agenda van het kabinet. Deze bezuini-
ging is daar op geen enkele wijze mee te rijmen”, aldus 
VOS/ABB in haar brief aan de vaste Kamercommissie voor 
onderwijs. VOS/ABB organiseerde in november informa-
tiebijeenkomsten over dit onderwerp voor haar leden. 
Twee financieel adviseurs lieten de besturen daar zien wat 
de consequenties zullen zijn van deze bezuiniging en hoe 
besturen ermee om kunnen gaan. De belangstelling voor 
deze bijeenkomsten was groot. 

Schoolbesturen kunnen B&M-budget niet missen

tekst: Lucy Beker • archieffoto: Martin van den Bogaerdt

‘Minister 
heeft 
geen 
verstand 
van zaken’
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De kwaliteit van het onderwijs heeft direct te maken met het 
bovenschoolse werk, zeggen de schoolbesturen. (Archieffoto).

VVD, D66 en SP tegen
Drie oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn in 
actie gekomen tegen het bezuinigingsplan voor 
het budget Bestuur en Management in het primair 
onderwijs. VVD, D66 en SP dienden eind november, 
na de protesten van VOS/ABB, gezamenlijk een 
motie in met het dringende verzoek de bezuiniging 
ongedaan te maken. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer was nog niet over de moties gestemd.



Sturen op ontwikkeling & Zicht op risico’s
Het Meta Management Systeem 

als kompas voor organisatieontwikkeling. 

Dotcomschool en Van Beekveld & Terpstra hebben samen met schoolbesturen het management informatiesysteem 
voor besturen, bovenschools management en schooldirecteuren ontwikkeld. 

Het Meta Management Systeem is flexibel en biedt maatwerk. We streven niet naar veel, maar naar juiste indicatoren. 
Minder is meer. 

Meer informatie
Antoinette Erdmann / Petra Bom
www.dotcomschool.nl, tel: 036-5472111

Meer informatie 
Robbin Haaijer / Tijmen Bolk

www.vanbeekveldenterpstra.nl, tel: 0229-244224

Het Meta Management Systeem 
biedt inzicht in: 
   De onderwijsresultaten 
   De beleidsontwikkeling
   Risico’s t.a.v. (zeer) zwakke scholen

Het Meta Management Systeem 
stelt u in staat:
   Resultaatgericht te sturen
   Tijdig te interveniëren
   Risico’s af te wenden

20 februari 2010 

Flevonice

Geef alles! www.ijsstrijd.nl



Directe aanleiding voor VOS/ABB om het artikel te schrijven, 
was de aankondiging van Marcouch dat hij onder ouders 
in Slotervaart een peiling wilde houden naar de behoefte 
aan islamlessen in het openbaar onderwijs. Volgens hem is 
die behoefte er zeker, ondanks het feit dat tot nu toe geen 
enkele Slotervaartse vader of moeder dat aan de openbare 
basisscholen te kennen heeft gegeven. Volgens Marcouch 
zijn de voornamelijk allochtone ouders niet goed op de 
hoogte van wat er in het openbaar onderwijs mogelijk is. 
Een behoeftepeiling kan daar volgens hem op een positieve 
manier verandering in brengen.

Te beperkt
Zoals bekend zijn openbare basisscholen verplicht om gods-
dienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) mogelijk 
te maken, mits ouders daarom vragen. Dit is vastgelegd in 
de Wet op het primair onderwijs. 
Algemeen directeur Dennis Bode van de Stichting Openbaar 
Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden liet in het artikel in het 
vorige nummer van dit blad weten dat zijn scholen uiter-
aard bereid zijn om g/hvo mogelijk te maken. Maar omdat 
zich nog nooit een ouder heeft gemeld die daar behoefte 
aan heeft, worden deze lessen op de Slotervaartse openbare 
basisscholen niet gegeven.

over onderwijs

Als die behoefte er na een peiling toch zou zijn, dan vindt 
Bode de lokale aanpak van Marcouch te beperkt. “We heb-
ben in heel Amsterdam met min of meer dezelfde leerlingen-
populatie te maken. Nu ontstaat ten onrechte het beeld dat 
alleen wij in Slotervaart ermee te maken hebben.” 
Marcouch liet in een reactie weten dat hij het daarmee eens 
is, maar dat hij ‘het liefst bottom-up’ werkt en ervan over-
tuigd is dat als Slotervaart er eenmaal mee begint, de rest 
van Amsterdam vanzelf zal volgen. “Ik zou zeggen: doe het 
nou gewoon!”, aldus Marcouch.

Neutraliteit
Het artikel in Over Onderwijs was voor de SP-Tweede 
Kamerleden Jasper van Dijk en Sadet Karabulut reden om 
vragen te stellen aan staatssecretaris Dijksma. De SP’ers wil-
den van Dijksma weten of Marcouch met zijn behoeftepei-
ling ten onrechte op de stoel van het schoolbestuur gaat 
zitten. De staatssecretaris liet in haar antwoorden weten dat 
dit niet het geval is, omdat ook lokale bestuurders volgens 
haar het recht hebben een behoeftepeiling te organiseren als 
zij de indruk hebben dat ouders niet op 
de hoogte zijn van hun wettelijk recht 
om de openbare school te vragen g/hvo 
mogelijk te maken. 
Maar een eventuele behoeftepeiling 
mag volgens haar niet specifiek over 
islamlessen gaan. De overheid moet in 
het kader van de neutraliteit van het 
openbaar onderwijs ook nadrukkelijk 
de mogelijkheid voor andersoortig 
levensbeschouwelijk onderwijs onder de 
aandacht van ouders brengen. 
“Naar aanleiding van het artikel heb ik de 
heer Marcouch gesproken. Hij heeft aan-
gekondigd onder álle ouders te willen onderzoeken in hoeverre 
zij behoefte hebben aan godsdienstonderwijs en humanistisch 
vormingsonderwijs op openbare scholen”, aldus Dijksma.

Politieke rel
De terechtwijzing van Dijksma kwam in november vlak 
voor de rel rond Marcouch in de Amsterdamse Partij van de 
Arbeid rond de kandidaatstelling voor het PvdA-lijsttrekker-
schap in het nieuw te vormen stadsdeel Nieuw-West. Daarin 
zullen volgend jaar Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-
Slotermeer opgaan. Marcouch was in eerste instantie gepas-
seerd door de Osdorpse wethouder Achmed Baâdoud. Na 
tussenkomst van het landelijk PvdA-bestuur en PvdA-onder-
wijswethouder Lodewijk Asscher werd uiteindelijk toch voor 
Marcouch gekozen. 
De politieke rel rond zijn persoon had onder meer te maken 
met zijn vermeende islamiseringsagenda, waarvan volgens 
zijn politieke tegenstanders het pleidooi voor islamlessen in 
het openbaar onderwijs deel uitmaakt.

Alleen aandacht voor islam-
lessen mag niet!

Marcouch krijgt schrobbering van Dijksma
tekst: Martin van den Bogaerdt • foto: PR

PvdA-stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch 

van Amsterdam-Slotervaart mag zich niet al-

leen richten op islamlessen in het openbaar 

primair onderwijs. Hij moet ook aandacht 

hebben voor andere godsdiensten en levens-

beschouwelijke stromingen. Dat heeft partijge-

noot en staatssecretaris Sharon Dijksma van 

OCW na Kamervragen van de SP met hem 

afgesproken. Zij benaderde Marcouch na de 

publicatie van een artikel over islamlessen in 

het vorige nummer van dit blad.

11

‘Overheid 
moet 
neutraliteit 
openbaar 
onderwijs 
waarborgen’

Ahmed Marcouch: zijn peiling moet breder.



De moderne kijk op praktijkonderwijs
Singelland De Venen en Liudger De Ring in Drachten

tekst en foto’s: Martin van den Bogaerdt

Modern, kleurig gebouw trekt 
direct de aandacht.
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Centrale hal met veel licht 
straalt rust uit.
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In Drachten zit locatie De Venen van de 

openbare scholengemeenschap Singelland 

samen met praktijkschool De Ring van de 

christelijke scholengemeenschap Liudger in 

een modern gebouw met aan de straatkant 

opvallend hoge ramen. “Wie langskomt, ziet 

letterlijk wat hier gebeurt. Het speciaal 

onderwijs staat midden in de samenleving!”



Locatiedirecteur Roel Eising van De Venen en zijn collega 
Arend Liebe van De Ring vertellen dat de openbare en chris-
telijke school er allang aan gewend zijn dat ze samen in één 
pand zitten. Ook in het oude gebouw en in de tussentijdse 
huisvesting was dat al het geval. Alleen toen zaten de twee 
scholen in aparte vleugels, van elkaar gescheiden door klap-
deuren en een kantine. De leerlingen kwamen elkaar destijds 
in de dagelijkse praktijk nauwelijks tegen. In de nieuwe situ-
atie is dat anders.
De 2�0 leerlingen van De Venen en 
de 125 van Liudger gebruiken voor 
een deel dezelfde lokalen en hebben 
tegelijkertijd pauze in de ruime kan-
tine. Maar ze lopen elkaar ook weer 
niet de hele dag tegen het lijf dank-
zij een ingenieus wokkelsysteem dat 
door de architect is bedacht. “In het 
gebouw is een spiegeling aangebracht. Er zijn binnen twee 
trappen omhoog en twee naar beneden. Die zijn met de loka-
len zo gesitueerd dat er voor de leerlingen van de afzonder-
lijke scholen natuurlijke looplijnen ontstaan. Dat bevordert de 
doorstroom. Leerlingen zijn in een mum van tijd verdwenen. 
Rust is dan ook een sterk punt van dit gebouw.” 
De rust wordt bevorderd door de gedempte akoestiek. Het 
galmt nergens, ook niet in de hoge centrale hal. Eising en 
Liebe waren aanvankelijk wel een beetje bang dat de felle 
kleuren op de wanden te onrustig zouden zijn –de centrale 
hal is vuurrood-  maar die felheid wordt gecompenseerd door 
het rustige zwarte plafond. Lichtkoepels in het plafond zor-
gen ervoor dat er veel daglicht is. 

Kleine setting
De keuze om de openbare en christelijke praktijkschool ook 
in de nieuwe situatie in één gebouw te plaatsen, heeft niet 
zozeer een ideologische als wel een pragmatische achter-
grond. Einsing en Liebe: “We zitten hier in Drachten in een 
relatief kleine setting. Samen kun je dan een beter geoutil-
leerd gebouw neerzetten dan als school alleen. Nu hebben 
we bijvoorbeeld twee prachtige gymzalen, een ruime kantine 
met keuken en prima praktijklokalen.”
“Hoewel we in één gebouw zitten, heeft elke school haar 
eigen cultuur en volgt elke school haar eigen ontwikkelings-
proces. Waar dat nuttig of noodzakelijk is werken we samen.” 

Pluim
Eising en Liebe willen graag benadrukken dat hun gebouw 
voor praktijkonderwijs mede mogelijk is gemaakt door de 
zeer serieuze manier waarop de gemeente Smallingerland 
tegen onderwijshuisvesting aankijkt. “Drachten vindt onder-
wijs heel belangrijk. Er is hier echt sprake van een grote 
vernieuwingsslag, niet alleen bij ons, maar ook bij andere 
scholen. Onze gemeente besteedt meer geld aan onderwijs-
huisvesting dan er via het Gemeentefonds voor binnenkomt. 
Zonder dat we andere gemeenten in diskrediet willen bren-
gen, weten we dat dit elders, ook in onze provincie, wel eens 
anders is. Smallingerland verdient dus echt een pluim!”

De moderne kijk op praktijkonderwijs

Wokkelconcept herkenbaar in trapleuning.

Ruime kantine met veel licht.

Twee scholen met gescheiden recepties.

Zwart plafond dempt felrood van de wanden. 

Ingenieus 
wokkel-
systeem

1�



Keuken in de klas
Obs West is een grote basisschool met 1000 leerlingen, 
verdeeld over twee gebouwen, in een nieuwbouwwijk in 
Capelle-West. De school telt vijf groepen 7, die met ingang 
van dit schooljaar om de beurt vier weken gebruikmaken 
van de Klas van de Toekomst. Daar worden de lessen bij toer-
beurt gegeven door Ellen Bourne en Johan Hof. Deze laatste 
is tevens ICT-coördinator van de school en is al tien jaar bezig 
met de plannen voor de Klas van de Toekomst. Onlangs nog 
nam hij daarvoor een kijkje op een high-tech-campus in San 
Diego in Amerika. Voor hem is de Klas van de Toekomst een 
geweldig resultaat. “De klas zit vol met handige hulpmid-
delen voor leerlingen en leerkracht. Er is nog net geen elek-
tronisch papier, maar we benutten verder wel alle technische 
mogelijkheden”, zegt hij.
De vaste leerkrachten van de roulerende groepen 7 werken 
ook mee in de Klas van de Toekomst. Zo doen zij meteen 
ervaring op met de nieuwe manier van lesgeven en kunnen 
ze elementen daaruit meenemen als hun groep 7 na vier 
weken weer teruggaat naar het eigen lokaal.

Extra groot
De Klas van de Toekomst is een extra grote ruimte, ontstaan 

door samenvoeging van 
twee gewone lokalen, 
waarin de nieuwste 
onderwijstechnieken zijn 
samengebracht. Maar ook 
is er een dubbele keu-
ken, er zijn hoge tafels 
en hoge stoelen (pret-
tig voor de juf, die niet 
meer hoeft te bukken), 
en er zijn meer vierkante 
meters oppervlakte per 
kind. Die extra ruimte 
geeft veel rust in de 
klas, zegt Johan Hof. Het 
stoort minder als kinde-
ren rondlopen of elkaar 
op zachte toon helpen. 
En dat laatste mag volop, 
want het is bewezen dat 
een mens het meeste ont-
houdt als hij anderen iets 
uitlegt.
“Het belangrijkste in de 
Klas van de Toekomst is 

“Het is niet zo dat de kinderen hier alleen nog achter compu-
ters zitten, wat mensen vaak denken”, zegt Ellen Bourne, die 

lesgeeft in de Klas van de 
Toekomst. “De meerwaarde 
van dit lokaal met zijn extra 
ruimte en materialen is 
vooral dat er veel meer uit-
daging is en meer mogelijk-
heden voor de kinderen om 
zelf dingen te ontdekken.”
“Als leerkracht ga je hier 
vanzelf op een andere 
manier lesgeven, met meer 
beeld en spel. De kinderen 

zijn daardoor langer geconcentreerd en er zijn geen ordepro-
blemen. De leeropbrengsten zijn hier echt groter”.
Ellen Bourne is blij met de nieuwe klas, net als de leerlingen. 
Die vinden rekenen met behulp van een WII-sportcomputer 
veel leuker dan met een boekje. Tijdens een potje tennis 
met de WII zeggen ze de tafels op. “Dat is niet alleen leuk, 
maar beweging helpt ook dingen beter te onthouden”, zegt 
Bourne.

Klas van de Toekomst geeft meer leeropbrengst
Innovatieve apparatuur leidt tot andere onderwijsaanpak

Een schoolklas met computerwand, smartboard, laptops, soundsets, smartgames en dynamisch 

licht: het klinkt futuristisch. Maar het is al realiteit in de openbare basisschool West in Capelle aan 

den IJssel. Hier wordt proefgedraaid met de Klas van de Toekomst. De eerste ervaringen leiden tot 

groot enthousiasme. 

‘De leer-
opbrengsten 
zijn hier 
groter’
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Kijkje in de Klas van de Toekomst, 
met hoge tafels en een dubbel keukenblok.
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tekst: Lucy Beker • foto’s: obs West

Klas van de Toekomst geeft meer leeropbrengst

niet eens de high-tech-inrichting, maar de mogelijkheid om 
er anders les te geven”, benadrukken Hof en Bourne. “We 
kunnen hier bijvoorbeeld de rekenles in de praktijk uitwer-
ken: ga maar eens grammen afwegen in de keuken, of meet 
zelf iets op: daar hebben we nu de ruimte voor. Ook kunnen 
we mooie illustraties laten zien op het smartboard. De snel-
ste leerlingen kunnen met een rekenprogramma op de com-
puter zelfstandig aan de slag. Er ontstaat veel meer maat-
werk in lesgeven. Het ene kind leert door iets te lezen, een 
ander door te horen of te doen en weer anderen zijn visueel 
ingesteld. Hier komen ze allemaal aan hun trekken”. 

Verrijking
“Voorlopig is het nog experimen-
teren in de laboratoriumfase”, 
zegt directeur Jos Jansen van obs 
West. “De innovaties in appara-
tuur en materiaal maken dat we 
meer leerstrategieën kunnen 
aanbieden. Dat is een verrijking. 
Daarnaast kunnen kinderen hier 
weer ontdekkend leren en zelf-
standig werken. Dat levert veel 
op. De ouders van de kinderen 

zien het ook: die kijken hier hun ogen uit. Het is geweldig 
dat ons bestuur de durf heeft gehad om hierin te investe-
ren.”

Ook investeren?
Ook investeren in uw scholen? VOS/ABB Consulting kan een 
financiële risico-analyse maken, mede gebaseerd op de advie-
zen  van de Commissie-Don over het vermogensbeheer van 
schoolbesturen. Op grond daarvan kan uw investeringscapa-
citeit worden berekend. 
Zie www.vosabbconsulting.nl of neem contact op met advi-
seur Reinier Goedhart, rgoedhart@vosabb.nl of 06-�0049660.

‘Geweldig 
dat bestuur 
de durf had 
om hierin te 
investeren’

Klas van een half miljoen: 
hoe doet OPOCK het?
De inrichting van de Klas van de Toekomst met high-
tech-apparatuur in obs West heeft een half miljoen euro 
gekost. Hoe heeft het schoolbestuur dit bekostigd? Over 
Onderwijs vroeg het aan Peter van Loon, algemeen direc-
teur van OPOCK, Openbaar Primair Onderwijs Capelle en 
Krimpen aan den IJssel. Obs West is een van de tien scho-
len van OPOCK.
Van Loon: “Het bestuur heeft de Klas van de Toekomst 
voor een groot deel met eigen geld gerealiseerd. Dat we 
dit konden doen, werd duidelijk toen we een risico-analy-
se lieten maken. Daaruit bleek dat ons bestuur over meer 

dan genoeg geld beschikt voor 
onvoorziene uitgaven en calami-
teiten. We willen niet nodeloos 
veel geld oppotten. Dankzij die 
risico-analyse weten we nu exact 
hoever onze polsstok reikt en wat 
we kunnen investeren.”
Het schoolbestuur draait een jaar-
omzet van 17 à 18 miljoen euro 
en heeft �00 personeelsleden in 
dienst. Het kon zelf drie ton uitge-

ven voor de Klas van de Toekomst in obs West. De overige 
twee ton kwam uit sponsorbijdragen van de verschillende 
leveranciers van de apparatuur. Zij waren bereid forse 
kortingen te bieden omdat het hier om een proefproject 
gaat. 

Droom
Van Loon: “Onze droom is om in nieuwbouwprojecten, 
waarvan er  een paar op stapel staan in Krimpen aan den 
IJssel, meteen dit soort grote en innovatieve lesruimten in 
te richten. We moeten af van gangen en lokalen. Ik geloof 
in de Klas van de Toekomst, want ik zie hier hoe enthou-
siast leerkrachten ervan worden en hoe snel de leerop-
brengsten omhoog gaan. Bij klassikaal onderwijs gaat de 
helft van de leertijd verloren, in de Klas van de Toekomst 
wordt alle tijd benut.” 

Van Loon ziet voorlopig nog geen kans om in alle bestaan-
de scholen van OPOCK zo’n Klas van de Toekomst in te rich-
ten. Wel hebben inmiddels alle OPOCK-scholen in elk lokaal 
een digitaal schoolbord gekregen: tweehonderd borden 
van 5000 euro per stuk. Een investering van een miljoen 
dus: ook dat lukte OPOCK. Daarnaast investeert OPOCK 
in verbetering van de luchtkwaliteit door de aanschaf van 
luchtverversingsapparatuur (zie Over Onderwijs nr. 4). Ook 
in de Klas van de Toekomst staat zo’n apparaat om de lucht 
fris te houden. 

‘Risico-
analyse 
gaf aan: 
het kon’

De computerwand in de Klas van de Toekomst.



Al jaren liep bij de GSG het leerlingenaantal van de vmbo-
afdeling aan de Hofstraat in Schagen terug. Jan Jacob 
Jaasma, locatie-directeur, en Mathé Smit, teamleider boven-
bouw vmbo sector techniek, trekken een parallel naar ont-
wikkelingen in de maatschappij. Ook daar is minder belang-
stelling voor techniek. Smit verklaart het deels vanuit het 
ruimtegebrek in met name de Randstad. 
“Er zijn nog maar weinig jongens die motorcrossen. Er zijn 
ook haast geen braakliggende landjes meer waar dat kan. In 
het oosten van Nederland is dat misschien anders, maar hier 
in Noord-Holland speelt dat zeker een rol. Die jongens doen 
nu liever een spelletje achter de computer.”
Jaasma neemt dit ook waar. “Er wordt niet meer op straat 

gevoetbald. Er zijn te veel auto´s en bewoners ervaren het 
al snel als overlast. De vraag voor ons als GSG is: hoe krijg je 
leerlingen nog aan de techniek op school, want thuis gebeurt 
het niet.” Hij voegt eraan toe dat het imago van het vmbo 
zeker ook een rol speelt in dit vraagstuk. Leerlingen kiezen 
vaak pas in de laatste plaats voor het vmbo, gaan liever naar 
een andere richting om later ´witte-boordenwerkers´ te kun-
nen worden op een kantoor.

Iets geheel nieuws
GSG heeft de samenwerking gezocht met het ROC Kop 
van Noord-Holland en opleidingscentrum Innovam. De 
drie partijen besloten tot iets geheel nieuws in de streek. 

over onderwijs

Leerlingen sleutelen aan auto’s voor klanten
Doorlopende leerlijn versterkt in Schagen

Op de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen sleutelen leerlingen niet meer aan een oud 

motorblok. Ze werken voortaan  in opdracht van garagebedrijven aan echte auto’s voor klanten. 

De GSG regelt dit in samenwerking met het mbo en opleidingscentrum Innovam. Het gezamen-

lijke doel: meer leerlingen trekken voor de afdeling techniek.
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Het voertuigenlokaal van de scholen-
gemeenschap Schagen is bijna klaar.



Binnenkort kunnen vmbo-leerlingen onder begeleiding van 
mbo-cursisten en Innovam-instructeurs auto´s onderhouden 
of repareren die daadwerkelijk bij garages in Noord-Holland 
zijn afgeleverd door klanten. Zodat ze in de eigen school het 
eindproduct zien.
Dat is heel wat anders dan het vrijblijvende 
gesleutel aan een motorblok van een sloop-
auto, zoals dat tot nu toe gebruikelijk was bij 
de GSG. “Geen oude Capri maar een hybride 
Toyota waaraan wordt gesleuteld. Dan krijg je 
als jongen toch een heel ander gevoel”, ver-
telt Smit bevlogen. 

Toch zal het niet zo zijn dat vmbo-leerlingen 
in Schagen aan de lopende band auto´s repa-
reren. “Voorlopig gaat het om één of twee 
auto´s per week”, zegt Jaasma. De school is nu 
eenmaal geen compleet garagebedrijf.
Maar wil je als klant je auto wel overleveren 
aan goedwillende maar onervaren vmbo-ers 
als normaalgesproken een doorgewinterde 
monteur de heilige koe geneest? Jaasma moet even grin-
niken om deze vraag. “De garage controleert straks iedere 
uitgevoerde reparatie”. 

Open in schoolvakanties
De aan het initiatief deelnemende partijen verwachten dat 
leerlingen het leuk zullen vinden om verantwoordelijk te zijn 
voor een volledige reparatie aan een volwaardige auto. Om 
de situatie in het garagebedrijf zo dicht mogelijk te benade-
ren zal de GSG open zijn in de schoolvakanties, althans voor 
de mbo-cursisten. Jaasma: “Leerlingen moeten dan aanwezig 
zijn en doorwerken. Een klant kan niet te lang wachten op 
een reparatie. De mbo-leerlingen moeten op andere tijden 
vakantie nemen. Veel van die jongeren werken al in hun vrije 
tijd en zijn het dus wel gewend,” meent de locatie-directeur. 
Voor het vmbo is het door wetten en regels niet mogelijk om 
leerlingen in de schoolvakanties aan auto´s te laten sleutelen. 
Jaasma: “Met 14- en 15-jarigen kan dat nu eenmaal niet. 
We hebben wetten zoals de Arbo die dat niet toestaan. Dat 
is dus uitgesloten.” De school zal daar op termijn ook geen 
verandering in brengen, want de wetten en regels blijven 
natuurlijk gelden. 
In het hele traject spelen instructeurs van Innovam een grote 
rol. Voor Innovam is het voordeel dat de kennis in de oplei-
ding verbetert; voor het ROC betekent het traject dat jonge-
ren bij de overgang van vmbo naar mbo minder snel zullen 
uitvallen. Daarom is hier sprake van een doorlopende leer-
weg van vmbo naar mbo, waarmee ook elders in den lande 
gepionierd wordt. 

Beroepshuis
Op dezelfde locatie kunnen jongeren aan vmbo en mbo de 
doorlopende leerweg volgen in de richtingen Voertuigen, 
Metaal, Instalectro, Economie, Horeca en Zorg en Welzijn. 
GSG noemt deze doorlopende leerweg het ´Beroepshuis´. 

tekst: Jurgen van Dijk • foto: John Oud
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Leerlingen sleutelen aan auto’s voor klanten
De richting Voertuigen heeft een voorbeeldfunctie voor de 
andere opleidingen. Het traject voor Voertuigen en Metaal 
is al begonnen in Schagen – op 1 augustus van dit jaar – en 
loopt tot 1 september 201�, met een tussentijdse evaluatie. 

GSG en ROC Kop van Noord-Holland mikken samen 
op zestig leerlingen die eraan meedoen. Nu zijn 
dat er veertig. “We willen een stabilisatie van het 
aantal leerlingen en liefst groei.”
De partijen richten zich niet alleen op de auto-
branche in de streek. Ook staalgigant Corus in 
IJmuiden kan er zijn voordeel mee doen. Hoe? 
Jaasma en Smit willen dat wel vertellen maar graag 
een andere keer. “Laten we ons nu eerst maar eens 
hierop concentreren.”
Ze willen de leerlingen vooral duidelijk maken dat 
het aantrekkelijk is bij GSG te leren hoe de tech-
niek werkt. Smit: “Ze kunnen zich bij ons breed 
oriënteren en we bieden ze een snuffelstage bij 
garagebedrijven.” 

Om de school geschikt te maken voor het geven 
van techniek in een autowerkplaats vindt momenteel een 
verbouwing plaats. Enkele lokalen zijn samengevoegd 
tot één grote ruimte. Als de autowerkplaats klaar is kan 
de school intensiever gaan werven voor het Beroepshuis, 
richting Voertuigen. GSG kan het pronkstuk van de school 
aan (instromende) leerlingen laten zien en hen enthousiast 
maken. Op 9 december wordt het voertuigenlokaal geopend. 

Raampje
Volgens Jaasma en Smit zijn leerlingen, ouders en docenten 
enthousiast. Dat blijkt uit de reacties die ze krijgen op het 
Beroepshuis. Het blijkt nog 
niet uit het aantal aanmeldin-
gen. “Maar”, vertelt Smit, “ze 
staan door het raampje bij de 
verbouwing te kijken hoe het 
wordt. Ze willen weten hoe het 
eruit gaat zien, zijn ongedul-
dig, kunnen niet wachten om 
te beginnen in de prachtige 
nieuwe ruimte.”
Door de samenwerking met 
ROC en bedrijfsleven is de 
school wellicht in staat alle afdelingen in stand te houden en 
worden die afdelingen aantrekkelijker voor vmbo-leerlingen. 
De kosten bestaan uit investeringen, personele kosten en 
afschrijvingen.

Omdat de kwaliteit van het onderwijs bewaakt moet worden 
hebben de deelnemende partijen afgesproken dat GSG en 
ROC dat doen voor respectievelijk vmbo en mbo. Wel draagt 
een instructeur van Innovam daaraan bij. Innovam zorgt voor 
overdracht van de vaktheorie en het praktijkonderwijs vanuit 
de jarenlange ervaring als kennis- en opleidingscentrum in de 
techniek.

‘Sleutelen 
aan een 
hybride 
Toyota 
geeft een 
heel ander 
gevoel’

‘Ze kunnen 
niet 
wachten 
om hier te 
beginnen’
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‘Plasterk denkt dat wij geld over de balk smijten’

PPO De Link
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Wat is op dit moment de belangrijkste 
ontwikkeling in het onderwijs?

“Smartborden en computers, daar valt nog veel winst op te 
behalen. Kinderen vinden dat hartstikke leuk, dat zag ik ook in 
Oeganda. Daar kon ik leerlingen enthousiasmeren met simpele 
taal- en rekenprogrammaatjes. Ik plaats hierbij wel de kantteke-
ning dat niet alle kinderen via ICT goed gemotiveerd worden. Je 
moet het dan ook niet de hele dag gebruiken. Het vraagt ook 
wel wat extra’s van de leerkrachten, vooral als het gaat om het 
klassenmanagement.” 

Wat is volgens u het grootste probleem in het 
onderwijs?

“De vergrijzing, daar praten we al jaren over. De realiteit komt 
steeds dichterbij. Binnen nu en tien jaar gaan er veel mensen 
weg. Gelukkig is er bij ons flinke aanwas aan de onderkant, 
maar als je naar de veertigers kijkt, zit daar een groot gat.” 
“Een ander probleem is dat er veel vrouwen op de werkvloer 

zijn en veel mannen aan de top. We moeten vrouwen ervan 
overtuigen dat ze ook naar de top kunnen. Degenen die de stap 
zetten, vinden het leuk. Vrouwen zijn volgens mij goede leiders, 
omdat ze verschillende stijlen van managen goed met elkaar 
combineren. Maar ik zeg er wel bij dat we binnen PPO De Link 
ook veel goede mannelijke directeuren hebben! Een gezonde 
mix in de hele organisatie, man-vrouw, autochtoon-allochtoon, 
daar gaat het om. Dat is ook een kenmerk van het openbaar 
onderwijs.”

Wat wilt u kwijt aan de staatssecretaris?

“Ik wil liever iets kwijt aan de minister, want volgens mij begrijpt 
die niet hoe het onderwijs werkt. Bezuinigen op bestuur en 
management, dat kan zomaar, zegt hij. Ik vind dat een onder-
waardering voor mij en mijn collega’s. Klaarblijkelijk doen wij in 
de ogen van Plasterk geen zinvolle zaken. Er moet toch echt een 
minimaal budget zijn om op een normale manier management in 
de lucht te houden, en stafbureaus zijn over het algemeen niet 
heel erg aangekleed. Als je daar geld weghaalt, zal dat ten koste 
gaan van vrijgestelde directeuren en bovenschools managers. Ik 
vind dat het beleid getuigt van een onbetrouwbare overheid. 
Eerst zet je een proces van verzelfstandiging en decentralisering 
in gang en aan het einde van de rit krijg je als onderwijs de reke-
ning gepresenteerd!” 

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?

“Breng de bewindslieden meer in contact met de scholen. Ze 
beweren altijd dat ze het land ingaan, maar ik zie ze nog veel te 
weinig. Ik vind ook dat VOS/ABB samen met de PO-Raad en de 
andere besturenorganisaties goed in de gaten moet blijven hou-
den wat er op ons af gaat komen in verband met de aangekon-
digde megabezuinigingen. Als je als kabinet vindt dat kinderen 
de toekomst zijn, dan moet je niet beknibbelen op onderwijs. 
Dat geldt zeker voor het primair onderwijs, want wij leggen de 
basis!”

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?

“Het gaat mij niet om de plek, maar om de leerlingen. Kinderen, 
daar doe je het voor. Je zoekt een baan in het onderwijs, omdat 
je aan de basis iets goeds wilt doen. Mijn hart ligt bij het onder-
wijs, het is fascinerend om het maximale uit kinderen te halen, 
om eraan mee te helpen dat ze gezonde, gelukkige volwassenen 
worden. Als je goed voor kinderen zorgt, zorg je voor een goede 
maatschappij.”

‘Plasterk denkt dat wij geld over de balk smijten’

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Fransje van Veen is sinds het begin van dit school-

jaar algemeen directeur van PPO De Link. Deze zelf-

standige stichting voor openbaar primair onderwijs 

heeft in de gemeenten Renkum, Rhenen en Wagenin-

gen elf scholen met in totaal ongeveer 2000 leerlin-

gen. Van Veen is eerder algemeen directeur geweest 

van SKB De Veenplas in het Zuid-Hollandse Nieuw-

koop en omgeving. Ook is ze via ontwikkelingsor-

ganisatie VSO een jaar directeur geweest van een 

basisschool in Oeganda. Haar motto: “Als je goed 

voor kinderen zorgt, zorg je voor een goede maat-

schappij.” Ze is ernstig verontrust over de gevolgen 

van bezuinigingen op bestuur en management.



De Visser vervolgt: “Het mooie van het initiatief voor GSA’s is, 
dat het van de leerlingen komt. Het is krachtig om beleid van-
uit de school te laten ontstaan. Ik vind dat je iedere bestuur-
der en schoolleider op deze verantwoordelijkheid kunt aan-
spreken, niet alleen op dit onderdeel, maar op alle aspecten 
die te maken hebben met veiligheid op school. Bestuur en 
directie moeten hier hun voelhoorns voor gebruiken.” 

Weerbarstig
Initiatiefnemers Marjon Vosmeijer en Youri van den Hurk, die 
in het examenjaar van het vwo zitten, vertellen dat de rea-
liteit weerbarstiger is dan het ideaal van de school. Hiermee 
versterken zij tegelijkertijd het bewijs dat het goed is om 
GSA’s op te zetten. Marjon, die biseksueel is, nam vorig jaar 
het initiatief. Later sloot Youri zich erbij aan, nadat hij vlak 
voor de voorjaarsvakantie in een voorlichtingsles van homo-
belangenorganisatie COC voor het eerst aan zijn medeleerlin-
gen had verteld op jongens te vallen.
De GSA van Stad en Esch verkeert nog in een pril stadium. Zo 

Voor Peter de Visser is het helder: juist de openbare school 
moet voor leerlingen en medewerkers een veilige plaats zijn 
waar zij kunnen zijn wie ze zijn. “Als je anders bent, mag dat 
geen reden zijn om hier niet goed te kunnen functioneren. Ik 
hoop dat wij die veilige plaats bieden, maar in de praktijk is 
dat misschien niet altijd zo. Daarom is dit initiatief zo belang-
rijk.”
De Visser wijst erop dat de veiligheid van de school in het 
kader van diversiteit in een breder kader moet worden 
gezien dan dat van seksualiteit alleen. “In de openbare 
school moet je voor je overtuigingen kunnen uitkomen. Er 
moet vrijheid zijn om binnen de grenzen van het fatsoen je 
eigen mening te uiten. Debatteren heeft bij ons op school 
dan ook een centrale plaats in onderwijs en opvoeding.” 
Hij wijst erop dat Stad en Esch de afgelopen twee jaar de 
finale behaalde van het tv-programma ‘Op weg naar het 
Lagerhuis’, het VARA-debatprogramma voor jongeren. Een 
van de onderwerpen waarover werd gedebatteerd, was sek-
suele weerbaarheid.

Veilig schoolklimaat voor seksuele diversiteit 
Leerlingen zetten Gay-Straight Alliances op

Gay-Straight Alliances (GSA’s) zijn platforms die op initiatief van leerlingen seksuele diversiteit in 

de school bespreekbaar maken. Directeur-bestuurder Peter de Visser van de openbare regionale 

scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel is er enthousiast over. Bij hem op school zetten de 

leerlingen Marjon Vosmeijer en Youri van den Hurk een GSA op.

Initiatiefnemers Marjon Vosmeijer, Youri van den Hurk en 
directeur Peter de Visser:  ‘We krijgen al meer steun’.
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Veilig schoolklimaat voor seksuele diversiteit 

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

ze een stuk in de schoolkrant zetten om te vertellen wat zij 
hebben meegemaakt en wat ze doen om de GSA echt van de 
grond te krijgen. Na de kerstvakantie komt mede op initia-
tief van de COC-afdeling in Zwolle voor de derdeklassers een 
themaweek over seksuele diversiteit. 
Hoewel het nog niet echt stormloopt met de aanmeldingen 
voor de GSA van Stad en Esch, merkt Marjon dat er al wel ope-
ner over homo- en biseksualiteit wordt gesproken, niet alleen 
onder leerlingen, maar 
ook onder het personeel. 
“Kregen we vorig jaar nog 
behoorlijk heftige reacties, 
nu steunen sommigen het 
wel. Ik hoor ook dat het in 
de lerarenkamer onderwerp 
van gesprek is”. 
Youri ziet in de negatieve 
reacties die hij soms van 
andere leerlingen krijgt 
een extra motivatie om 
ermee door te gaan. “Ik 
krijg soms te horen dat 
homoseksualiteit smerig zou zijn. Of het woord homo wordt 
als scheldwoord gebruikt. Dat helpt je niet echt om uit de 
kast te komen. Dan denk ik: hier doen we het dus om. We 
willen iedereen de kans geven om er met elkaar op een vei-
lige manier over te praten.”

willen Marjon en Youri dat er op het leerlingengedeelte van 
de website van de school een verwijzing komt naar de site 
www.gaystraightalliance.nl. Op verscheidene plaatsen in de 
school hebben ze posters opgehangen, ook om de GSA meer 
bekendheid onder medeleerlingen te geven. Verder willen 

Gay is OK!
Op zondag 11 oktober was het Nationale Coming-
Out Dag. Op de vrijdag daarvoor presenteerden 
homo-, hetero- en biseksuele scholieren op 50 scho-
len in het hele land het boekje ‘Gay is OK!’ over de 
noodzaak van een homovriendelijk schoolklimaat.
In het boekje staan ervaringen van leerlingen. Hun 
ervaringen sluiten volgens homobelangenorganisatie 
COC aan bij recent onderzoek van de Inspectie van 
het Onderwijs. 
Hieruit blijkt dat de helft van de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs vindt dat ze op school beter 

niet kunnen uitkomen 
voor hun seksuele voor-
keur als die niet hetero 
is. Op zeker eenderde 
van de vo-scholen vinden 
homofobe incidenten 
plaats.  
De scholieren die de 
boekjes presenteerden, 
maken zich op hun 
school sterk voor Gay-
Straight Alliances. COC 
Nederland ondersteunt 
de oprichting hiervan. 
Projectleider Geert-Jan 

Edelenbosch van het COC: “We helpen jongeren zélf 
het onderwerp seksuele diversiteit op de agenda van 
de school te plaatsen. Jongeren richten actiegroepen 
op, wij ondersteunen, begeleiden, brengen jongeren 
met elkaar in contact en bovenal: we proberen jon-
geren het zelfvertrouwen te geven om zelf in actie 
te komen.”
VOS/ABB vindt als ledenorganisatie van het open-
baar en algemeen toegankelijk onderwijs dat een 
homovriendelijk schoolklimaat onlosmakelijk verbon-
den is met algemene toegankelijkheid en algemene 
benoembaarheid. Beide aspecten maken deel uit van 
de kernwaarden van het openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs.
Leerlingen die een GSA willen opzetten, kunnen een 
mailtje sturen naar gsa@coc.nl. Meer informatie staat 
op www.gaystraightalliance.nl. 

Het boekje Gay is OK! kunt u downloaden op 
www.vosabb.nl (dossier veiligheid).

Op 
eenderde 
van de 
scholen 
homofobe 
incidenten

‘In de 
lerarenkamer 
is het 
onderwerp 
van gesprek’

Homo en reformatorisch
Het is geen enkel probleem als er een homoseksuele 
docent voor de klas staat, ook niet als het om een 
reformatorische school gaat. Alleen mag een homo-
docent daar geen uiting geven aan zijn geaardheid. 
Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd onder 
7000 orthodox-protestanten.
Minister Ronald Plasterk van OCW, die zich onder 
meer sterk maakt voor homo-emancipatie, is blij met 
de resultaten van het onderzoek ‘Recht op verschil?’, 
dat is uitgevoerd door de Roosevelt Academy. “De 
afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet. De 
ontkenningsfase is voorbij, homoseksualiteit wordt 
niet meer gezien als iets dat overgaat. Dat bijna 
eenderde van de mensen in orthodox-protestantse 
kringen er binnen een paar jaar anders over is gaan 
denken, is echt groot nieuws. Het gaat namelijk om 
een mentaliteitsverandering, iets wat in de hoofden 
van mensen gebeurt”, aldus Plasterk.
Het onderzoek volgt onder meer op de verwijdering 
door het bestuur van de School met de Bijbel in het 
Veluwedorp Emst van een homoseksuele docent die 
uiting gaf aan zijn geaardheid. Het bestuur vond dit 
onverenigbaar met de Bijbelse uitgangspunten van 
de school.



Deze ouders vonden dat er op school weinig aandacht werd 
besteed aan levensbeschouwelijke vorming, vertelt Janine 
van de Linde, docent levensbeschouwing en natuuronder-
wijs aan de Hogeschool Edith Stein/OCT te Hengelo. De 
Hogeschool ontwikkelde twaalf multomappen voor alle groe-
pen in het basisonderwijs. Per map worden twee thema´s 
behandeld, zoals bijvoorbeeld Lentefeesten en Lichtfeesten: 
wat zit daar achter vanuit verschillende levensbeschouwin-
gen bezien? En: hoe gaan wij om met Pasen? 
De methode gaat uit van contrastervaringen: momenten 
waarop een kind met een contrast in het leven kennismaakt. 
Leven en dood bijvoorbeeld, maar er komen ook veel min-
der zware ervaringen aan bod, zoals de verwondering in de 
herfst over een plotselinge kring paddenstoelen op een plek 
die gisteren nog leeg was. 
Het leven zit vol met dit soort ervaringen, die steeds weer 
nieuwe levensvragen zullen oproepen. Dat zijn vaak levens-
beschouwelijke en ethische vragen. De lessen worden dan 
ook gezien als ´werkplaats´voor eigen verkenning.

Rugzak gevonden
Van de Linde geeft als voorbeeld van een contrastervaring 
die in de methode bij het thema waarden en normen is 
opgenomen, de gevonden rugzak. “Stel, je vindt een rugzak 
met daarin dure Nikes. Wat doe je 
dan: laat je de rugzak liggen of neem 
je hem mee omdat toevallig net je 
gympen zijn gestolen? Kinderen gaan 
met elkaar in gesprek aan de hand 
van de vraag wat zij zouden doen in 
zo’n geval.” Door steeds nieuwe fac-
toren aan een dilemma toe te voegen, 
worden ze uitgedaagd na te denken 
over wat hen – en anderen – beweegt 
om een bepaald standpunt in te 
nemen.
De methode gaat uit van de socrati-
sche benaderingswijze. Antwoorden 
hoeven geen verklaring te zijn en 
leiden hooguit tot voorlopige oplossingen, ook al omdat 
ieder individu zich ontwikkelt en daarom steeds anders tegen 
(levens)vragen aankijkt. 
Heb ´t lef is geschreven voor de groepen 1 t/m 8 van het 
basisonderwijs. Weliswaar is deze methode specifiek ontwik-
keld voor het openbaar basisonderwijs, maar afhankelijk van 
de invulling die bijzondere scholen aan hun identiteit geven, 
zullen zij de methode ook goed kunnen gebruiken.

Baanbrekend
Volgens Van de Linde is de methode baanbrekend en zeker 
voor het openbaar primair onderwijs uniek. “Alle basisscho-
len zijn sinds 1985 verplicht om aandacht te besteden aan 
geestelijke stromingen. Daarin wordt het theoretisch ken-
nisvlak ontwikkeld. Maar Heb ´t lef! is geen methode geeste-
lijke stromingen, het is een methode levensbeschouwing. De 
didactiek werkt niet vanuit kennis, maar vanuit levensvragen 
die bij kinderen worden opgeroepen.”
Cruciaal hierbij is het gebruik van beelden: via de website 
www.hebtlef.nl kunnen beelden en videofragmenten direct 
op het digibord vertoond worden. 
De methode moet waardenvormend en normenverhelderend 
zijn en ertoe leiden dat kinderen zich ontwikkelen tot actief 
burger in de maatschappij van de toekomst. De afgelopen 
jaren is proefgedraaid op openbare basisscholen in Enschede, 
Hengelo en Almelo. De reacties waren positief, vertelt Van 
de Linde. Inmiddels is nascholing op maat ontwikkeld om 
leerkrachten te ondersteunen bij het leren werken met deze 
methode.

Lessen over levensvragen voor het primair onderwijs

‘Kinderen 
uitdagen 
na te 
denken 
over een 
dilemma’

De Hogeschool Edith Stein/Onderwijs Centrum Twente heeft een nieuwe methode levensbeschou-

wing ontwikkeld: Heb ´t lef! De methode is bedoeld voor alle leerlingen binnen het openbaar 

primair onderwijs. Ouders van deze kinderen gaven aan hier behoefte aan te hebben. 

Methode Heb ’t Lef: 
voor meer begrip van het leven
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Janine van der Linde: ‘Stel: je vindt een rugzak…’

tekst: Jurgen van Dijk• foto: PR
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Adviseur Lizzy Wijnen is sinds februari 2009 adviseur bij 
VOS/ABB. Naast haar werk studeert ze levensbe-
schouwelijke vorming aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Deze masterstudie volgt op 
haar bachelors religiewetenschappen aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen en 
marketingmanagement aan de Fontys 
Hogescholen in Eindhoven. De centrale 
vraag van haar masterscriptie, die zij 
waarschijnlijk in het najaar van 2010 zal 
afronden, is welke plaats levensbe-
schouwing inneemt in de identiteit 
van het openbaar primair onderwijs 
en hoe zich dat vertaalt in beleid en 
uitvoering. 
“Ik voer daarover gesprekken met 
directeuren en leerkrachten, maar ook 
met deskundigen die niet direct in het 
onderwijs werken, zoals directeur Rob 
Limper van de Vereniging Openbaar 
Onderwijs, hoogleraar onderwijsrecht Dick 
Mentink en onze eigen verenigingssecreta-
ris Ritske van der Veen”, vertelt Wijnen.
Zelf is ze van oorsprong katholiek. “Maar 
dan echt op z’n katholieks. Veel deden we 
er thuis niet aan. Ik vind mezelf ook niet 
religieus, maar zie wel in alle levensbe-
schouwelijke stromingen mooie dingen. 
Ze zijn allemaal intrinsiek goed, dat is 
belangrijk. Levensbeschouwing is van 
belang voor identiteitsvorming en kan 
een mooie plaats in het leven en de 
maatschappij hebben. Ik vind dat je 
daarvan moet uitgaan, ook al zijn er 
mensen die er geen goede dingen mee 
doen.” 

Openbaar onderwijs, juist nu!
Levensbeschouwelijke diversiteit is vol-
gens haar bij uitstek geschikt om aan bod 
te komen in het openbaar onderwijs. 
“De kracht van openbare scholen is dat 
juist zij op evenwichtige wijze aandacht 
kunnen besteden aan verschillende stro-
mingen. Je zou kunnen stellen dat dit 
juist nú van groot belang is.” Zonder dat 
ze expliciet ingaat op de anti-islamitische 
standpunten van Geert Wilders en zijn 
Partij voor de Vrijheid, benadrukt Wijnen 
dat ‘Nederland op dit moment heel erg 

bezig is met levensbeschouwelijke en religieuze stereotype-
ringen’. Dat is volgens haar niet alleen het geval in de poli-

tiek, maar ook in de media, waar het volgens haar nogal 
eens ontbreekt aan nuances.
Binnen de openbare scholen moet het volgens Wijnen 
helder zijn wat er op het gebied van levensbeschou-
wing wordt gecommuniceerd en gedaan. “Over alles 
moet gepraat kunnen worden. Besturen moeten dat 
oppakken, die zijn verantwoordelijk voor de visie van 

de scholen. De directies moeten ervoor zorgen 
dat de visie ook echt handen en voeten krijgt. 
Denk bijvoorbeeld aan een cursus of work-

shop over de  identiteit van het openbaar 
onderwijs voor leerkrachten. Leg als school 

ook contact met je omgeving. Ga met 
leerlingen naar de kerk en de moskee. 
Zo krijgen kinderen alles te zien, is het 
niet meer zo vreemd voor ze. Binnen 
het openbaar onderwijs kun je ook 

actief met leerlingen filosoferen. Op die 
manier leren ze omgaan met levensvragen, 
begrijpen ze waar levensbeschouwing voor 
is. Veel openbare scholen doen dat al, maar 

er zijn ook scholen die er maar weinig aan-
dacht voor hebben.”

Risico voor profilering
Als marketingdeskundige ziet Wijnen in de 
aandacht voor levensbeschouwelijke stro-
mingen niet alleen kansen, maar ook risico’s. 
“Bijvoorbeeld in de grote gemeenten in de 
Randstad, zie je dat het niet altijd zo goed 
gesteld is met het imago van de openbare 
scholen. Dan is het onverstandig om je als 
school in je omgeving te profileren met 
aandacht voor levensbeschouwing. Waar het 
ouders in eerste instantie om gaat, is uiter-
aard de onderwijskwaliteit. Die moet op orde 
zijn. Scholen moeten zich daarom eerst pro-
fileren met excellentie. Als de kwaliteit van 
het onderwijs goed is, dan pas kun je ook de 
levensbeschouwelijke kant van het openbaar 
onderwijs goed laten zien. Ik zou het graag 
zo willen krijgen dat de aandacht voor ver-
schillende levensbeschouwelijke stromingen 
niet meer verbonden is aan het onterechte 
negatieve beeld dat er nu vaak aan kleeft.”

Bel Lizzy Wijnen op 06-229�9688 of mail 
haar via lwijnen@vosabb.nl 

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

‘Elke levensbeschouwelijke stroming is mooi’

Iteke Weeda over yin en yang voor managerste
n 

vo
eten uit

Adviseur

Scholen zijn voortdurend bezig zich verder te ontwikkelen. Een frisse blik van een externe adviseur 

is dan vaak welkom. VOS/ABB heeft zulke adviseurs, maar wie zijn dat eigenlijk? Wat zijn hun drijf-

veren, wat is hun ambitie en hoe werken ze?

Deze keer: Lizzy Wijnen. Expertise: Levensbeschouwing



sen bepaalde taken uit hoofde van hun functie doen.” 
De LC-functie die dit schoolbestuur heeft gecreëerd, is 
bedoeld voor mensen met een academisch niveau, die vijftig 
procent van hun tijd voor de klas staan en daarnaast een rol 
spelen in de ontwikkeling van onderwijskundige concepten 
of het uitvoeren van bepaalde onderzoeken. “Denk aan 
iemand die – op zijn eigen school en collega-scholen - inzet-
baar is om een goede analyse te maken van leerlingresulta-
ten en daar de juiste onderwijsinhoudelijke conclusies aan 
kan verbinden.”

Beoordeling
Tussen nu en 2014 kan een flink aantal leerkrachten door-
groeien naar een LB- of wellicht zelfs een LC-functie. De 
organisatie streeft ernaar de doelstelling uit de cao te halen: 
in 2014 heeft veertig procent van de leerkrachten een LB-
functie en twee procent een LC-functie.

Leerkrachten die willen door-
groeien naar een LB-functie, 
moeten daarvoor zélf het ini-
tiatief nemen. Nieuwenhuis: 
“Zij kunnen aangeven dat 
zij LB- of LC-waardig zijn en 
zichzelf voordragen voor 
een accreditatie. Die accre-
ditatie ondersteunen zij met 
een bekwaamheidsdossier, 
zeg maar een portfolio, en 
twee beoordelingen van 
hun directeur. Bijvoorbeeld 

een beoordeling op basis van een observatie en een beoor-
delingsgesprek. Een interne accreditatiecommissie besluit 
uiteindelijk of iemand daadwerkelijk wordt geaccrediteerd. 
Als dat gebeurt, kan de betreffende leerkracht vervolgens 
solliciteren op vrijkomende vacatures.”  

Nieuwe directiefunctie
Een ander opvallend aspect van het ATO-functiebouwwerk 
betreft de directiefunctie. In de cao is de directiefunctie 
gekoppeld aan de schoolgrootte. De organisatie wil dit 
mechanisme loslaten. 
“Wij willen in de eerste plaats naar de inhoud en de com-
plexiteit van de directiefunctie kijken. Heeft een directeur 
bijvoorbeeld een bovenschoolse rol, vervult hij een specifieke 

“Onze organisatie denkt al jaren na over functiedifferenti-
atie”, zegt Jan Nieuwenhuis, stafmedewerker P&O van ATO-
scholenkring. “Al lang voordat het landelijke convenant 
LeerKracht werd ondertekend, hebben de directeuren van 
onze scholen hun behoefte aan een nieuw functiebouwwerk 
uitgesproken. Zij wilden bijvoorbeeld meer loopbaanmoge-
lijkheden scheppen voor leerkrachten. Dat is niet alleen goed 
voor de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten, maar 
draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs.”
“Bovendien kunnen dit soort carrièrekansen er mede voor  
zorgen dat (potentiële) werknemers ATO-scholenkring een 
aantrekkelijke werkgever vinden. Dat is niet onbelangrijk 
in een sterk vergrijzende sector; de komende jaren zul-
len we veel nieuwe mensen moeten aantrekken”, aldus 
Nieuwenhuis.

Ander onderwijs, andere functies
Een aantal functies in het bouwwerk wás er natuurlijk 
al: de conciërge, de onderwijsassistent, de leerkracht en 
de directeur. Maar er zijn ook nieuwe functies gecreëerd. 
“Dat was nodig. Leerlingen leren anders dan voorheen; er 
wordt bijvoorbeeld niet alleen in de klas geleerd maar ook 
daarbuiten, soms zelfs buiten de school. Die veranderingen 
hebben consequenties voor de manier waarop je het onder-
wijs inricht en organiseert én voor de taken en functies van 
medewerkers. Er ontstaat behoefte aan nieuwe functies. 
Daarbij is natuurlijk altijd de inzet: met welke (combinatie 
van) functies kunnen wij de beste resultaten halen en de 
hoogste onderwijskwaliteit leveren?”, vertelt Nieuwenhuis. 

LB- en LC-functie
Het nieuwe ATO-functiebouwwerk kent leerkrachtfuncties 
op LA-, LB- en LC-niveau. De LB-functie wordt natuurlijk lan-
delijk ingevoerd, maar met de LC-functie gaat de organisatie 
duidelijk een stap verder dan de meeste andere besturen. 
Nieuwenhuis licht de twee nieuwe leerkrachtfuncties toe: 
“De LB-functie is bedoeld voor mensen die bepaalde extra 
taken hebben. Denk aan een ib’er, bouwcoördinator, boven-
schoolse coach of taal- of rekenspecialist. Door het creëren 
van deze LB-functie herken en erken je hetgeen mensen 
doen. En het zorgt voor meer continuïteit en kwaliteit. 
Nu nemen mensen vaak voor een beperkte periode een 
bepaalde taak op zich. De kennis en ervaring die ze daarmee 
opdoen, gaat daarna verloren. Dat gaat veranderen als men-

‘Leerkrachten 
kunnen nu 
doorgroeien 
naar LB- of 
LC-functie’
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Ander functiebouwwerk biedt meer carrièrekansen
‘Nieuwe functies maken ATO-scholenkring aantrekkelijke werkgever’

ATO-scholenkring, een schoolbestuur met 23 openbare en algemeen toegankelijke scholen in 

’s-Hertogenbosch en Drunen, ontwikkelde dit jaar met hulp van VOS/ABB een nieuw functiebouw-

werk. Daarmee doet een aantal nieuwe functies zijn intrede in de organisatie, zoals de LB- en LC-

functie voor de leraar en de leerkrachtondersteuner. Nu ligt de bal bij de scholen: zij bepalen hoe 

zij hun onderwijs willen organiseren en in welke mate zij bepaalde functies gaan invullen. 
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expertrol, helpt hij om bepaalde 
onderwijskundige concepten te 
ontwikkelen? In dat geval is het 
denkbaar om de directeur in een 
DC-functie te plaatsen.”
Binnen ATO-scholenkring speelt in 
dit verband nog een ander punt: de 
ontwikkeling van Kindcentra. “Al 
onze scholen gaan zich de komende 
jaren ontwikkelen tot Kindcentra, 
waar de ontwikkeling van 0 tot 1�-
jarigen wordt begeleid. De inhoud 
van de functie van schooldirecteur 
verandert daarmee. Deze ontwik-
keling is in het functiebouwwerk 

meegenomen.” 
Met de komst van Kindcentra is het een logische keus om in 
het functiebouwwerk óók zogenoemde combinatiefuncties 
op te nemen. “Je hebt het dan bijvoorbeeld over mensen die 
in de voor- of naschoolse opvang werken en daarnaast op de 
basisschool inzetbaar zijn.”
  
Leerkrachtondersteuner
De laatste nieuwe functie is die van leerkrachtondersteuner. 
Dit is een medewerker die qua niveau tussen de onderwijs-
assistent en de leerkracht in zit; iemand die delen van het 
onderwijs zelfstandig kan verzorgen. “Dat schept nieuwe 
mogelijkheden om het onderwijs te organiseren. Het is bij-
voorbeeld denkbaar dat 
één leerkracht de ver-
antwoordelijkheid krijgt 
over meerdere groepen. 
De leerkracht verzorgt 
een aantal onderwijsta-
ken zelf, heeft de super-
visie over het onderwijs-
aanbod, maar laat een 
aantal onderwijstaken 
over aan de leerkracht-
ondersteuner.” 

Beloningsstructuur
Het Brabantse school-
bestuur heeft tot op 
heden de energie 
gestoken in de ontwik-
keling van een gedegen 
functiebouwwerk, waar-
mee scholen nu en in 
de toekomst goed uit 
de voeten kunnen. In 
de beloningsstructuur 
is nog niets veranderd. 
“Daarvoor was een 

Ander functiebouwwerk biedt meer carrièrekansen

tekst: Karin van Breugel • foto: Peter Arno Broer

heel praktische reden: we konden gewoon niet alles tegelijk. 
Maar we zijn ook van mening dat het verwarrend zou zijn. 
We wilden de inhoudelijke discussie over taken en functies 
(functiedifferentiatie) niet vertroebelen met discussies over 
het presteren binnen de functie (prestatie/-beloningsdiffe-
rentiatie). Overigens hebben we de intentie om vormen van 
beloningsdifferentiatie op termijn wél te bespreken. Ik sluit 
niet uit dat we stappen gaan zetten richting een belonings-
differentiatie”, aldus Nieuwenhuis.

Externe deskundigheid
VOS/ABB heeft ATO-scholenkring het afgelopen jaar onder-
steund bij de totstandkoming van het nieuwe functiebouw-
werk. “We vonden het belangrijk om externe deskundigheid 
erbij te halen, omdat dit voor ons ook helemaal nieuw was”, 
zegt Nieuwenhuis. 
VOS/ABB Consulting maakte onder meer alle functiebe-
schrijvingen, ontwikkelde het functiegebouw en begeleidde 
het ontwikkelproces. Jan Nieuwenhuis is positief over de 
rol die adviseur Paul Janssen van VOS/ABB Consulting heeft 
gespeeld. “Hij is een waardevolle sparringpartner voor ons 
geweest. Gedurende het hele traject heeft hij kritische vra-
gen gesteld en constructief meegedacht. Ook heeft hij een 
goede rol gespeeld in de communicatie, bijvoorbeeld richting 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en in de 
voorlichting aan personeel.”

Informatie: Paul Janssen, 06-53325092 of: pjanssen@vosabb.nl

‘Directie-
functie niet 
meer 
gekoppeld 
aan 
schoolgrootte’

Paul Janssen van VOS/ABB (links) en Jan Nieuwenhuis presenteren 
met trots het nieuwe functiebouwwerk van ATO-scholenkring.
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ze twee dagen werken met de jongens van bouwkunde. 
Onder leiding van de jongens maken ze dan decorstukken 

voor de jaarlijkse eindvoorstelling. Andersom 
komt een groep bouwkunde-leerlingen uit Eeklo 
naar Goes om daar mee te draaien met de thea-
terklas, zodat ze zien waar de bouwwerken voor 
worden ingezet. De jongens uit Eeklo worden 
dan gemengd met de theaterleerlingen en gaan 
toneelspelen. Voor de Belgische scholieren is dat 
helemaal nieuw, maar de Goese leerlingen laten 
de jongens zien wat er van ze verwacht wordt en 
trekken ze enthousiast mee.

Cultuurverschil
 “Het cultuurverschil tussen deze twee scholen is 
in alle opzichten groot”, zegt directeur Adri de 
Gans van het Goese Lyceum. “Maar dat maakt 

het juist zo leuk! Daardoor leren ze zoveel van elkaar. De 
leerlingen van onze theateropleiding zijn in het algemeen 
nogal uitbundige types, terwijl de leerlingen van de tech-

Die L-factor is uitgevonden door de Onderwijsraad, die dit 
jaar zijn 90-jarig bestaan viert. De raad zocht scholen die hun 
leerlingen af en toe in een lesgevende rol plaat-
sen, wat  wordt gezien als een effectieve vorm 
van vernieuwend onderwijs.  Immers, mensen 
onthouden het meeste, 90 procent, van wat ze 
zelf uitleggen aan een ander. Ter vergelijking:  
van alles wat mensen lezen, onthouden ze maar 
10 procent. Leerlingen laten lesgeven: dat is voor 
de Onderwijsraad de L-factor.
Het uitwisselingsproject in Goes is inderdaad op 
die gedachte gebaseerd. De leerlingen ontmoe-
ten elkaar niet alleen, ze gaan ook met elkaar 
aan het werk, waarbij de leerlingen van de ont-
vangende school als coach optreden voor hun 
gasten. Het openbare Goese Lyceum organiseert 
dit samen met het Provinciaal Technisch Instituut 
in Eeklo (tussen Gent en Brugge). 
Zo’n 20 leerlingen van de theateropleiding van de Goese 
vmbo-school gaan jaarlijks een keer per bus naar Eeklo, waar 

Goese Lyceum succesvol met uitwisseling over de grens
Bezoek aan Belgische school is cultuurshock, maar ook leerzaam

Een bezoek aan een Belgische technische school is voor Nederlandse scholieren een kleine cul-

tuurshock. In de rij staan, petten en piercings afgeven en samen warm eten: een andere wereld. 

Andersom kijken de Belgische scholieren hun ogen uit in de kleurrijke Nederlandse school. Ze zijn 

dan in het Goese Lyceum, dat jaarlijks zo’n uitwisseling over de grens organiseert. Dit jaar staat 

het project landelijk in de schijnwerpers, want het heeft de L-factor.

‘Mensen 
onthouden 
het meest 
als ze 
zelf iets 
uitleggen’
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Josien de Graaf aan het werk met haar theaterleerlingen, bij de kubussen 
die ze met de Belgische scholieren hebben gemaakt. Links Adri de Gans.



nische opleiding bouwkunde heel introvert 
zijn. De tegenstelling kan niet groter zijn. 
Bovendien zijn het allemaal jongens, terwijl wij 
in die theaterklas natuurlijk ook veel meisjes 
hebben.“  
Ook de leeromgeving op beide scholen is niet 
te vergelijken. De Belgische technische school 
biedt een traditionele, klassikale opleiding van 
zes jaar, langer dan het vmbo hier. “Wat bij ons 

op het mbo gebeurt, is daar al onderdeel van de opleiding”, 
zegt De Gans. “Je ziet dat ook aan de machines die ze in die 
school hebben: heel professioneel. Verder viel me op dat de 
Belgische scholen in sombere gebouwen zitten en dat de 
jongens, die 12 tot 18 of 19 jaar zijn, allemaal strak in de rij 
moeten lopen. Veel discipline.”
De afspraak is dat de groepen zich aanpassen aan de school 
waar ze te gast zijn. Dus in België doen de Nederlandse 

Goese Lyceum succesvol met uitwisseling over de grens

tekst: Lucy Beker • foto: Willem Mieras

leerlingen ook hun petten en piercings af, lopen ze in de rij  
en zijn ze stil. “Dat kost moeite, want dat zijn ze hier niet 
gewend”, lacht Josien de Graaf, de dramadocente die altijd 
met de klas meegaat naar België. 
“Onze leerlingen zijn best druk, dat valt daar wel op. 
Andersom moeten de Belgische jongens hier altijd even wen-
nen: de omgang met leraren is hier losser én er zijn meisjes 
bij.” Ook kijken de jongens hun ogen uit in het lichte, kleur-
rijke schoolgebouw.
Maar ook al lijken de Belgische leerlingen in hun school 
gedisciplineerder dan de Nederlandse scholieren, het valt 
De Graaf en De Gans ook op dat in Nederland de aula en 
het schoolplein na de pauze nog redelijk schoon zijn, terwijl 
in België meteen de schoonmaakdienst langs moet komen. 
“Daarin zijn onze kinderen dan weer gedisciplineerder”, con-
stateren ze.

Coachen
Dramadocente Josien de Graaf is degene die met de 
Belgische gasten aan de slag gaat. “Ze krijgen dan in groep-
jes een opdracht, bijvoorbeeld een scène maken”, vertelt ze. 
“Onze leerlingen weten precies wat ik bedoel, de Belgische 
jongens hebben geen idee. Dan gaan onze leerlingen ze van-
zelf helpen en coachen.” 
In de praktijk blijken beide groepen leerlingen snel aan de 
nieuwe manier van werken te wennen. De meisjes vinden 
het leuk om eens in ketelpak met een hamer aan de slag 
te gaan, en de  jongens, die nog nooit aan theater hebben 
gedácht, komen in zo’n theaterworkshop ineens los. Ook 
voor hun taalontwikkeling blijkt zo’n uitwisseling heel goed 
te zijn. De twee scholen kregen er enkele jaren geleden in 
Brussel al een Belgische taalprijs voor.
Het initiatief voor het uitwisselingsproject kwam van Josien 
de Graaf, die veel contacten in het buitenland heeft. Ze 
ging ook al eens met leerlingen naar een theaterfestival in 
Griekenland en op schoolreis naar Venetië.

Theater met 100 plaatsen
Het Goese Lyceum, onderdeel van de Stichting Scholengroep 
Noord- en Midden-Zeeland,  beschikt voor zijn theaterlessen 
over een heus theater met 100 zitplaatsen, gebouwd in een 
loods achter de school. Dit was een paar jaar geleden de eer-
ste vmbo-theateropleiding in Nederland. “Hiermee trekken we 
een nieuwe groep leerlingen”, zegt directeur De Gans.
Josien de Graaf vult aan: “Niet dat deze kinderen later alle-
maal het theater in gaan. Ze leren in deze opleiding dingen 
als presenteren, zelfvertrouwen, bewegen, en daar kun je veel 
mee. We zien leerlingen doorstromen naar mbo-opleidingen 
in toerisme en recreatie, onderwijs en de grafische sector. 
Maar elk jaar gaan er ook wel een paar naar een theateroplei-
ding in Tilburg of naar een mbo-dansopleiding.”
De Gans vindt dat de theateropleiding veel toegevoegde 
waarde heeft voor de school, ook omdat de populatie meer 
gemengd is geworden. “We doen ook binnen de school steeds 
vaker uitwisselingen met andere leerwegen, zoals zorg en wel-
zijn en techniek. Dat theater maakt onze school uniek.”

‘Het 
cultuur-
verschil 
is groot’

De L-factor: 183 projecten
De Onderwijsraad  introduceerde dit voorjaar de 
term L-factor.  Daarmee ging de raad op zoek naar 
‘scholieren en studenten die andere leerlingen op 
een bijzondere manier laten profiteren van hun spe-
cifieke kennis of vaardigheden’: zij geven dus zelf les 
en hebben daarom de L-factor.
De raad riep scholen op om projecten waarin gebruik 
wordt gemaakt van deze L-factor aan te melden, 
waarbij een hoofdprijs van 10.000 euro werd uit-
geloofd. Er kwamen 18� inzendingen, de meeste 
uit het voortgezet en hoger onderwijs, waarvan 24 
afkomstig uit Vlaanderen. Daarbij hoorde het project 
‘Stappen in het onbekende’ van het Goese Lyceum 
en het Provinciaal Technisch Instituut uit Eeklo, dat 
met zes andere inzendingen werd genomineerd voor 
de hoofdprijs. De jury constateerde dat er ‘verras-

send veel en heel veel 
goeds’ gebeurt op het 
terrein van peer-to-peer 
educatie, mentoring 
en kennis- en vaardig-
heidsoverdracht door 
leerlingen aan andere 
leerlingen. 
De Onderwijsraad wil 
met de L-factor laten zien 
dat er naast de bestaan-
de, formele onderwijsvor-
men nog allerlei andere 
manieren zijn om kennis 
en vaardigheden uit te 

dragen en te delen.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was de win-
naar van de L-factor nog niet bekend.

‘Er zijn 
allerlei 
manieren 
om kennis 
uit te 
dragen’ 
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de wereld van onderwijsbestuurders veel gehoorde termen. 
Zodra er nieuw beleid wordt geformuleerd en er middelen 
voor vrijkomen, gaan onderwijsbestuurders precies doorreke-
nen waar en hoe ze die middelen inzetten. Probleem daarbij 
is dat ruim 80 procent van die middelen naar mensen gaat, 
die zich bij voorkeur niet alleen willen laten inzetten maar 
daar ook nog wat van willen vinden.” 
Daarom zouden bestuurders en andere leidinggevenden 
hun energie meer moeten steken in het creëren van bezie-
ling binnen de onderwijsorganisatie, wat Timmermans flow 
noemt. Dit betekent volgens hem dat ze meer moeten luiste-
ren naar docenten en onderwijsondersteuners, hen moeten 
inspireren en een duidelijke visie moeten uitdragen. Andere 
kernbegrippen die hij hanteert, zijn uitdagen, hoge verwach-
tingen stellen en ruimte geven.
Timmermans vreest dat in de huidige tijd van economische 
crisis en aangekondigde megabezuinigingen de reflex van 
managers zal zijn om nog meer dan nu al het geval is, ener-
gie te steken in controle en beheer. Het is volgens hem effi-
ciënter om dat niet te doen en te kiezen voor het creëren 
van meer bezieling. Daarmee kan volgens hem, zelfs als er 
door de aangekondigde bezuinigingen minder geld zou zijn, 
meer worden bereikt.

Dolf van den Berg (red.), ‘Onderwijsinnovatie: geen verze-
gelde lippen meer’, ISBN 9789044124996. Prijs 29,90 euro.

Dat zegt bestuursvoorzitter Fred Timmermans van de bij 
VOS/ABB aangesloten openbare scholengemeenschap 
Slingerbos|Levant in Harderwijk. Hij pleit in een boek 
over onderwijsinnovaties voor een terugkeer naar het 
Rijnlandmodel, waarin het menselijk gezicht nadrukkelijk 
aanwezig is.
Timmermans is co-auteur van het boek ‘Onderwijsinnovatie: 
geen verzegelde lippen meer’. Het eerste exemplaar van dit 
boek werd op 11 november in Tilburg gepresenteerd tijdens 
een seminar over onderwijsinnovatie. Hoofdredacteur van 
het nieuwe boek is hoogleraar Onderwijsinnovatie prof. dr. 
Dolf van den Berg van de TiasNimbas Business School van de 
Universiteit van Tilburg.
Kern van de boodschap van het boek is dat docenten en 
andere medewerkers van onderwijsinstellingen meesters in 
het zwijgen zijn geworden. Beleidsmakers, bestuurders en 
directies zouden zich onnodig kleineren als ze geen tegen-
spraak dulden. Tegenspraak wordt juist gezien als brandstof 
van het denken. Ook zouden te veel mensen in het onder-
wijs ongewild afhankelijk zijn geworden van anderen. Dat is 
volgens de auteurs slecht voor het innoverend vermogen. Zij 
zijn positief over het Rijnlandmodel, omdat daarin nadruk-

kelijk aandacht is voor de 
kernkwaliteiten van profes-
sionals. 
Hun pleidooi voor dit model 
past in de trend die is inge-
zet als reactie op de finan-
ciële en economische crisis. 
Steeds meer analisten zien 
de crisis als een gevolg van 
het kortetermijndenken vol-
gens het puur kapitalistische 
Angelsaksische model. Dat is 

vooral resultaatgericht op basis van harde cijfers, terwijl het 
Rijnlandmodel meer uitgaat van (middel)langetermijndenken 
en de bereidheid om met menselijke samenwerking succesvol 
te zijn.

Illusie van controle en beheer
Bestuursvoorzitter Fred Timmermans van de openbare RSG 
Slingerbos|Levant in Harderwijk hield tijdens de presentatie 
van het boek in Tilburg een inleiding. Hij constateert dat 
bestuurders en managers in het onderwijs zich tegenwoordig 
vooral bezighouden met het in stand houden van, wat hij 
noemt, de illusie van controle en beheer. 
“Ze voelen zich verantwoordelijk voor veel publiek geld. 
Hierover willen ze controle hebben, mede door hun eigen 
verantwoordingsdrang en de eisen die op het gebied van 
verantwoording door de samenleving worden gesteld. 
Rentabiliteit, solvabiliteit, voorzieningen enzovoort zijn in 

Pleidooi voor het menselijke Rijnlandmodel

‘Tegenspraak 
is brandstof 
van het 
denken’

Bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs steken te veel energie in controle en 

beheer. Ze moeten binnen hun organisatie met hun medewerkers meer bezieling creëren. 

Meer bezieling nodig voor onderwijsinnovaties
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Fred Timmermans: ‘Flow creëren’.



School mag vraag naar g/hvo inventariseren

foto: Peter Arno Broer
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de lessen en ziet op toe op de bekwaamheid van de betref-
fende leerkracht, zo oordeelde de Commissie. 

Ten slotte
Vrijheid van godsdienst in het publieke domein is een zeer 
actuele maar zeker geen nieuwe discussie. De betreffende 
wetsartikelen stammen deels al uit 196�. En nog steeds 
biedt de Wet voldoende handvatten om een leidraad te 
zijn voor de dagelijkse praktijk waar scholen te maken krij-
gen met dit thema. 
VOS/ABB Onderwijsjuristen en -advocaten helpt scholen 
graag op weg met vaststelling van het wettelijk kader 
waarbinnen de discussie moet worden gevoerd.
 
Mr. Dieuwke van Putten,
Juridisch adviseur bij VOS/ABB Onderwijsjuristen en 
-advocaten. 

De casus
Een openbare basisschool stuurt ouders van leerlingen een 
formulier waarop zij kunnen aangeven of hun kinderen 
godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 
(g/hvo) willen volgen. Uit de begeleidende brief blijkt dat 
aan leerlingen die dit onderwijs niet willen volgen, een alter-
natief programma wordt aangeboden.
Een ouder dient bij de Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs (LKC) een klacht in die – kort weergegeven – het 
volgende inhoudt. Klager kiest voor openbaar onderwijs 
vanwege de godsdienstig neutrale opvoeding. Door het for-
mulier aan ouders voor te leggen en daarin geen informatie 
over de lessen te verstrekken, manipuleert de school volgens 
de klager de ouders. Zo is  de wettelijke verplichting om 
neutraal onderwijs te verzorgen,  geschonden, aldus klager. 
Daarnaast stelt klager dat uit de wet volgt dat het initiatief 
tot verzorging van g/hvo bij ouders hoort te liggen. 
De school stelt daartegenover dat zij slechts gastheer is van 
de lessen en dat zij met het oog op de veranderde bekos-
tiging van g/hvo (met ingang van schooljaar 2009/2010) de 
wensen terecht tijdig heeft geïnventariseerd.
 
De wet
In artikel 46 van de Wet primair onderwijs (WPO) is bepaald 
dat openbaar onderwijs wordt gegeven met aandacht voor 
godsdienstige en levenbeschouwelijk waarden. Daarnaast 
is in artikel 50 en 51 van de WPO bepaald dat het bevoegd 
gezag op verzoek van de ouders de gelegenheid biedt tot 
g/hvo-lessen binnen de schooltijden met een maximum van 
120 uur (zie artikel 57 van de WPO). 
Het voortgezet onderwijs kent een soortgelijk artikel in de 
Wet voortgezet onderwijs, namelijk artikel 47. Opmerkelijk 
verschil met de WPO is dat dit onderwijs ook op verzoek van 
kerkelijke gemeenten kan worden gegeven.
 
De uitspraak 
De LKC heeft bepaald dat de hierboven genoemde wettelijke 
opdracht in de praktijk betekent dat de school jaarlijks bij de 
ouders zal verifiëren of er behoefte is aan g/hvo met het oog 
op tijdige organisatie. Het standpunt van klager dat g/hvo 
slechts op initiatief van ouders mag worden gegeven volgt 
de LKC dan ook niet. Het is wel van belang dat het vrijwillige 
karakter van de lessen voldoende naar voren komt. De LKC 
voegt toe dat van de school niet wordt verlangd dat zij op de 
hoogte is van de inhoud van deze lessen. De school faciliteert 

Openbaar onderwijs heeft aandacht voor godsdienstige en levensbeschouwelijke waar-

den, zo staat in de Wet Primair Onderwijs. Op verzoek van ouders biedt de school de 

mogelijkheid tot godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs g/hvo. Vaak inventa-

riseert de school hoeveel animo er is voor deze lessen. De Landelijke Klachtencommissie 

kreeg hier een klacht over.
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werk kunnen scholen kennis en lesprogramma’s uitwisselen.” 
Technet is een project van twee organisaties die zich al lan-
ger bezighouden met het werven van jongeren voor de tech-
niek: het Platform Bèta Techniek en TechniekTalent.nu, een 
samenwerkingsverband van �0 organisaties in de technische 
sector. 
In Noord Nederland zijn 22 lokale netwerken. Regionaal pro-
jectleider Wim Boerkamp: “In zo’n lokaal netwerk werken 
vmbo- en mbo-scholen samen met bedrijven die direct in de 
buurt van de school zitten. Vaak zijn dat bedrijven waarvan 
de directeur nog op de school gezeten heeft, dus de contac-
ten waren er al wel. Per regio is er een aanjager, iemand die 
mensen met elkaar in contact brengt en zorgt dat het netwerk 

Het dekkende netwerk in Noord-Nederland komt 
voort uit de BTOLPI-samenwerkingsverbanden. BTOLPI 
stond voor Bedrijfstak Overleg Metaal/Lokaal Platform 
Installatietechniek. Dit netwerk, opgezet door ondernemers 
in de metaal en de installatietechniek, gaat nu dus op in 
Technet. De succesformule van de noordelijke provincies wil 
Technet uitbreiden naar de rest van Nederland.   
Landelijk projectleider Aad van der Niet: “In de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe doen alle ROC’s en bijna alle 
vmbo’s mee. In de rest van het land zijn ook al veel samen-
werkingsstructuren tussen scholen en bedrijfsleven en daar 
sluiten we ons graag bij aan om er zo een landelijk dekkend 
netwerk van te maken. In zo’n landelijk georganiseerd net-

Grootschalige samenwerking tussen vmbo-scholen en bedrijven

Dertig vmbo-scholen in Noord-Nederland doen mee in het grootschalige samenwerkings-

verband Technet, dat onlangs feestelijk is gelanceerd in het Friese Bakkeveen. Binnen 

Technet werken de scholen samen met 250 bedrijven en alle vijf de ROC’s in de drie 

noordelijke provincies. Technet moet de opmaat worden voor een landelijk netwerk van 

scholen en bedrijven.

Noord-Nederland lanceert Technet

Uitreiking van de TechNet-checques, bedoeld om de goede samenwerking te stimuleren. 
Tweede van links: regionaal projectleider van de noordelijke provincies: Wim Boerkamp.  
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blijft functioneren. Via die aanjagers komt ook de informatie van de andere regio’s op 
de scholen terecht.” 

Bedrijfsbezoeken
Scholen hebben door de netwerken vaker contact met bedrijven en het onderwijs is 
daardoor beter afgestemd op de praktijk. 
Sieme Timmerman, teamleider van de vmbo-afdeling van het openbare Dr. Aletta 
Jacobs College in Hoogezand, maakt deel uit van het netwerk Hoogezand-Veendam. 
Hij heeft de samenwerking zien veranderen: “Vroeger werkten we alleen samen om 
stages te vinden voor de leerlingen. Maar nu doen we meer. En door het netwerk is 

er meer druk op komen te staan, je hebt dingen afgespro-
ken en die wil je ook doen.” Een van de afspraken is dat alle 
vakdocenten twee keer per jaar op een bedrijf gaan kijken 
om op de hoogte te blijven van innovaties. Binnenkort gaan 
docenten bijvoorbeeld naar de nieuwste warmtepompen kij-
ken bij een installatiebedrijf in Hoogeveen.
Niet alleen de kennis van de vakdocenten wordt zo opgevij-
zeld, ook de leerlingen profiteren direct van de samenwer-
king. Timmerman: “Onze leerlingen krijgen buitenschools les 
in werken met kunststof, bij een bedrijf hier in Hoogezand, 

dat kunststofleidingen levert. Op school hebben we daar de machines en grondstof-
fen niet voor.”
Ook de samenwerking met het mbo vindt Timmerman een uitkomst: “Docenten van 
het ROC komen nu naar onze school om voorlichting te geven over de vervolgoplei-
ding. Vroeger moesten onze leerlingen hiervoor helemaal naar Groningen en dan 
was het altijd maar de vraag of ze daar ook echt naartoe gingen.” 

Eerste rang
De 250 bedrijven die deelnemen aan het noordelijke netwerk doen dat niet alleen 
omdat ze trots zijn op hun bedrijf, maar vooral omdat ze staan te springen om 
jongeren die bij hen willen werken. Deelname aan het netwerk helpt daarbij. Wim 
Boerkamp: “Bedrijven in het netwerk die actief samenwerken met de scholen zitten 
als het ware op de eerste rang; als ze actief zijn, krijgen ze makkelijker stagiairs. En 
die kunnen uiteindelijk doorstromen naar de werkvloer, dus daar hebben ze met de 
dreigende tekorten aan vakkrachten groot belang bij.”
Boerkamp schetst de verwachte tekorten aan technisch personeel aan de hand van 
een voorbeeld: de isolatie van huizen. “Stel je voor dat alle huizen in Nederland 
minder energie moeten gaan gebruiken, en die kant gaan we op als we de klimaat-
doelstellingen van het kabinet willen halen. Dan heb je niet alleen installateurs nodig 
en mensen die de dubbele ramen er inzetten, maar ook verkopers en ontwerpers 
van nieuwe energiezuinige verwarmingssystemen. Daar zijn in de toekomst heel veel 
mensen voor nodig en daar komt de vergrijzing in de sector nog bovenop”.

Duurder dan taalles
Iedereen heeft dus heel veel baat bij de samenwerking tussen scholen en bedrijven. 
Zijn er dan helemaal geen minpuntjes? Sieme Timmermans:”Het probleem is dat het 
veel tijd kost. Als ik tegen mijn docent lastechniek zeg, dat hij naar een bedrijf moet 
om daar een dagje mee te lopen, zegt hij, ‘oké, maar wie geeft dan mijn les?’ Het is 
niet duidelijk wie die vervanging betaalt, de school heeft er geen geld voor.”
Kan Technet dit probleem oplossen? Landelijk coördinator Van der Niet: “Als je goed 
techniekonderwijs geeft, kost dat geld. Die kosten kan je niet alleen bij de bedrij-
ven of de scholen neerleggen, ook de overheid heeft hierin een rol. Bijscholing van 
docenten is een taak van de school. Er kan ook veel met gesloten beurzen; als een 
docent een dag op een bedrijf gaat kijken, kan het personeel van het bedrijf mis-
schien een gastles komen geven. Maar daarmee ben je er nog niet, een techniekles 
kost nu eenmaal meer dan een taalles, dus er moet geld bij.”
Bij de feestelijke start van het landelijke netwerk Technet was geld even niet het 
probleem. Er werd 91.000 euro uitgedeeld voor de samenwerking tussen bedrijven en 
scholen. Met dit geld worden nieuwe lesprogramma’s ontwikkeld en kunnen scholen 
een bus huren om met een klas een bedrijf te bezoeken.

Tekst: Inge Klijn * foto: PR

‘Vakdocenten 
bekijken 
innovaties 
in bedrijven’




