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De duurste noodlokalen van Nederland

Veel enthousiasme voor technisch Vakcollege
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�over onderwijs
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Klassen vol laptops succes in Emmeloord
De boeken de deur uit en iedere leerling een laptop. Toekomstmuziek? Nee, 
in Emmeloord is dit al dagelijkse realiteit. Hoe gaat dat dan in de praktijk? 
Over Onderwijs nam een kijkje op het Zuyderzee College en proefde enthou-
siasme alom, niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de docenten. 
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Duurste noodgebouw van Nederland
De gemeente Rotterdam heeft voor de kleuters van obs De Pijler een tijdelijk 
gebouw van 1,5 miljoen euro laten neerzetten. Een prachtig pand. Hiermee 
laat de gemeente zien hoe het ook kan, want aanvankelijk zaten de kleuters 
in armetierige noodlokalen op een troosteloze locatie. 

14

Vakcollege biedt jeugd baangarantie
Dertien vo-scholen zijn dit schooljaar gestart met het Vakcollege, een zesjarige 
technische vmbo-opleiding. Een schot in de roos, zo blijkt. Leerlingen staan 
ervoor in de rij en ook leraren omarmen de nieuwe opleiding. In alle vakken 
draait het om techniek. 

25

Special over toezicht
Met de Wet goed onderwijsbestuur op komst moeten schoolbesturen hun 
interne toezicht gaan vormgeven en dat kan op diverse manieren. Het 
Nationaal Register Toezichthouders helpt schoolbesturen de juiste mensen te 
vinden. De huidige kredietcrisis geeft er een actueel tintje aan.
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is als dat aantal wordt afgezet tegen de 780.000 leerlingen 
waarvoor de commissie werkt. Dat geringe aantal is volgens 
Zoontjens des te opmerkelijker, omdat er in de media en de 
politiek wel veel over het onderwijs wordt geklaagd.
Een dag na het studiesymposium in Amersfoort werd bekend 
dat er een kinderombudsman komt. Een meerderheid in 
de Tweede Kamer is voorstander van dit voorstel van PvdA-
Kamerlid Khadija Arib. Ze kwam in 2001 ook al met dit voor-
stel, maar kreeg er toen nog onvoldoende steun voor. De kin-
derombudsman, die onder de hoede komt van de Nationale 
ombudsman, moet onder meer klachten van kinderen over 
het onderwijs gaan behandelen. 

In het kort

over onderwijs

“Van procedures wordt niemand gelukkig. 
Het is de kunst om met zo min mogelijk uit-
spraken zoveel mogelijk problemen op te 
lossen. Het onderwijs moet klachten beter 
benutten.” Dat heeft de Nationale ombuds-
man Alex Brenninkmeijer gezegd op het stu-
diesymposium in Amersfoort ter gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan van de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Brenninkmeijer benadrukte op het symposium dat 
het bij klachtenbehandeling niet alleen mag gaan 
om dossiervorming. “De partijen moeten zich niet 
in procedures verliezen, maar uitgaan van het pro-
ces. Schoolbesturen mogen zich ook niet achter het 
systeem verschuilen. Je moet met een inhoudsvolle 
interactie een verandering in de realiteit tot stand 
brengen”. Hij wees erop dat interventies over het 
algemeen tot tevredenheid leiden, mits er goed wordt 
gecommuniceerd. “In het onderwijs is op dit terrein nog veel 
te winnen”, aldus Brenninkmeijer. Klachten moeten volgens 
hem niet gezien worden als lastig, maar als kansen om de 
kwaliteit te verbeteren.
Op het studiesymposium kwam ook professor Paul Zoontjens 
van de Universiteit van Tilburg aan het woord. Hij ging in op 
de context waarin het klachtrecht staat, waarbij hij onder 
meer wees op de verschuiving van de aandacht voor de rech-
ten van scholen en besturen naar die van de ouders en leer-
lingen. De Tilburgse professor noemde het opmerkelijk dat 
het aantal klachten bij de LKC met 165 in 2007 zeer beperkt 

Steeds meer schoolbesturen beginnen met Leonar-
doklassen voor hoogbegaafde kinderen. Basis-
Buren, het bestuur van de openbare basisscholen 
in Buren, is per 1 september gestart met twee 
Leonardogroepen in Ommeren en Erichem. Het 
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) wil 
in het voorjaar beginnen met twee groepen en in 
Nijmegen is het samenwerkingsbestuur Conexus 
van plan in januari te beginnen met Leonardo-on-
derwijs.

Het Leonardo-onderwijs gaat er vanuit dat hoogbe-
gaafde kinderen een speciale aanpak nodig hebben 
omdat zij op een andere manier leren. In de wat kleinere 
Leonardogroepen is hier ruimte voor. Daar krijgen de kinde-

�

Nationale ombudsman: benut klachten voor betere kwaliteit

ren vaak extra vakken zoals filosofie, informatica of Spaans, 
en er wordt meestal ook aandacht besteed aan sociale vaar-
digheden. 

Dit onderwijs stelt de besturen wel voor extra kosten. In 
Dordrecht heeft de Stichting Vrienden van Leonardo gezorgd 
voor fondsenwerving onder bedrijven en particulieren. Ook 
wordt vaak om bijdragen gevraagd bij gemeente, provincie 
of universiteit. De ouders van hoogbegaafde leerlingen (met 
een iq van 1�0 of hoger) zijn niet verplicht voor dit onderwijs 
te betalen.

Het magazine Over Onderwijs heeft al eerder aandacht 
besteed aan het onderwijs voor hoogbegaafden. In nummer 
� van 2008 stond een reportage over de Leonardoklassen in 
Rijswijk van de Stichting Librijn voor openbaar onderwijs. 
Informatie: www.leonardoschool.nl.

Weer nieuwe Leonardoklassen van start

Ombudsman Brenninkmeijer: ‘Interventies leiden tot tevredenheid’.



Het belang van toezicht
Good governance en intern 
toezicht, het zijn onderwer-
pen waarvan juist dit najaar 
weer is bewezen hoe belang-
rijk ze zijn. De kredietcrisis 
waarmee de wereld is gecon-
fronteerd,  is terug te voeren 
op gebrekkig toezicht in de 
financiële sector. De gevol-
gen waren desastreus, zoals 
iedereen inmiddels wel weet. 
Ook als je geen spaargeld 
kwijt bent geraakt, kan het je 
niet ontgaan hoe ernstig dit 
is voor de westerse economie. 

In Nederland is zelfs voor vele miljoenen aan overheidsgeld 
verdampt. 
Gelukkig lijken de schoolbesturen, zoals het zich laat aan-
zien, geen problemen met hun spaartegoeden te hebben. 
Toch werpt deze kredietcrisis ineens een scherp licht op 
beheer en bestuur. Wat is de beste manier om goed bestuur 
te waarborgen? Hoe organiseer je helder toezicht? Dat kan 
op allerlei manieren, zoals collega Klaas te Bos aangeeft in 
de special in dit nummer. Voor VOS/ABB is de inrichting van 
good governance door schoolbesturen een speerpunt. We 
hebben niet alleen adviseurs voor u klaar staan, maar we 
zijn ook een samenwerking aangegaan met het Nationaal 
Register, om het u makkelijker te maken goede toezichthou-
ders te vinden. 
Goed toezicht is van belang, daar kan geen schoolbestuur 
meer omheen. Ook wij kunnen lessen trekken uit de krediet-
crisis, en met de wet voor goed onderwijsbestuur op komst is 
dit het moment om het intern toezicht goed te regelen!

Theo Hooghiemstra
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Cd-rom helpt tegen pesten
In de strijd tegen pesten is een cd-rom ‘Sociale weerbaarheid’ 
gemaakt, die scholen kunnen bestellen op de website www.
weerbaar.info.
Waarom wordt er gepest en wat kan een kind er zelf tegen 
doen? Daarover gaat het programma op deze cd-rom. Het 
probleem wordt heel concreet gemaakt. Maar ook de vraag 
wat je moet doen als je ziet dat een kind in de klas telkens 
getreiterd wordt, komt aan bod.
Kinderen die gepest worden, leren met dit programma hoe 
ze het pesten kunnen beïnvloeden door hun eigen gedrag 
te veranderen. Volwassenen zien wat ze kunnen doen om de 
weerbaarheid van een kind te vergroten. Leerkrachten kun-
nen de cd-rom gebruiken bij projecten en ouderavonden.
De cd-rom, die is gemaakt in samenwerking met de 
Hogeschool Drenthe en Radio Assen, kost inclusief lees- en 
werkboekje 52,50 euro. Op de website www.weerbaar.info is 
een demo-versie te bekijken. Ook kan de cd-rom er gedown-
load worden.

Platform Drentse schoolbesturen 
Twaalf Drentse schoolbesturen voor openbaar 
primair onderwijs hebben een samenwerkings-
verband opgericht. Sinds 24 november bestaat 
Prisma-Drenthe, Platform voor Openbaar Primair 

Onderwijs in Drenthe. 

Het platform behartigt de algemene belangen van de aange-
sloten schoolbesturen en heeft daarnaast als belangrijke doel-
stelling de versterking van het imago en de verbetering van 
de kwaliteit van het openbaar primair onderwijs in Drenthe.
Prisma-Drenthe denkt verder aan samenwerking op het 
gebied van personeelsbeleid (onder meer gemeenschap-
pelijke scholing, centrale aanpak bij vervanging bij ziekte), 
financiën en beheer (bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van 
diensten) en organisatie- en beleidsadvies (o.a. bestuurs- en 
managementadvisering). De eerste concrete stap van Prisma 
Drenthe was het organiseren van een grote conferentie op 2� 
november.
De volgende besturen zijn aangesloten bij Prisma-Drenthe: 
Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Aa en Hunze, 
Plateau Openbaar Primair Onderwijs in Assen, Openbaar 
Primair Onderwijs Borger-Odoorn, t Coevorder Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Coevorden, Openbaar Primair 
Onderwijs in de gemeente Emmen, Openbaar Primair 
Onderwijs in de gemeente Hoogeveen, Stichting Promes 
te Meppel, Openbaar Basis Onderwijs Midden Drenthe, 
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld, Openbaar Primair 
Onderwijs in de gemeente Tynaarlo, Openbaar Primair 
Onderwijs in de gemeente Westerveld, Openbaar Primair 
Onderwijs in de gemeente de Wolden.

Commentaar

Sms-bericht efficiënt in onderwijs
Het is voor scholen interessant om sms-diensten in te zet-
ten voor de communicatie met leerlingen.  Een sms-bericht 
is snel en effectief en levert vaak tijd- én kostenbesparing 
op. Dat blijkt uit onderzoek van het SURFnet/Kennisnet 
Innovatieprogramma, dat de meerwaarde van sms-diensten 
voor het onderwijs in kaart heeft gebracht.
De inventarisatie zet aanbieders en kosten op een rij. Ook 
zijn de ervaringen opgetekend van enkele onderwijsinstellin-
gen die al veel werken met sms-berichten. Dat zijn drie ROC’s 
en de Erasmus Universiteit in Rotterdam.  Deze instellingen 
zijn enthousiast en willen in de toekomst hun sms-diensten 
uitbreiden.
De mogelijkheden van sms voor het onderwijs zijn legio. 
Denk aan roosterwijzigingen en uitval van het eerste uur: die 
informatie blijft niet meer in een telefooncirkel hangen en 
leerlingen komen niet meer onnodig naar school. Ook toets- 
en tentamenuitslagen kunnen snel en eenvoudig worden 
doorgegeven en bij calamiteiten of evenementen worden de 
leerlingen snel bereikt. Een sms-bericht heeft altijd hun volle 
aandacht, want het sluit aan op hun mediagedrag.  
Sms is ook goed te gebruiken om spijbelgedrag aan te pak-
ken. Als een leerling niet op school verschijnt, kunnen hij en 
zijn ouders direct een berichtje krijgen. 
De complete ‘Verkenning sms-diensten in het onderwijs’ is 
te downloaden via www.surfnetkennisnet.nl en via www.
mobieleonderwijsdiensten.nl.
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In het kort
Kinderbakfiets voor 
inzender enquête

over onderwijs

Obs De Westhoek betrekt in augustus een nieuw, multifunc-
tioneel pand. Omdat directeur André Storm wilde weten wat 
de bewoners van de school verwachten, stelde hij met onder-
steuning van VOS/ABB een enquête op, die via een huis-aan-
huisblad in Maassluis-West werd verspreid. Storm: “We had-
den niet verwacht dat er honderden reacties binnen zouden 
komen. De mensen waren enthousiast over het feit dat in het 
nieuwe gebouw ook kinderopvang en een consultatiebureau 
komen. Ook mensen die geen kinderen hebben, zijn positief 
over onze nieuwe rol. We gaan bijvoorbeeld samenwerken 
met de openbare bibliotheek. Als openbare school staan wij 
open voor iedereen. We willen in deze wijk mensen met ver-
schillende achtergronden tot elkaar brengen.”

De kinderbakfiets van het merk Babboe die onder de 
inzenders van de enquête werd verloot, ging naar Esther 
en Arnoud Jansen. Zij zijn de ouders van Danique van één 
jaar en Damien, die in februari vier wordt en dan naar De 
Westhoek gaat. “De school staat goed bekend, en ik vind 
het belangrijk dat het een openbare school is. Ik kies bewust 
voor onderwijs dat niet aan één bepaald geloof is gebon-
den”, aldus Esther Jansen.

Directeur André Storm van obs De Westhoek in Maassluis 
werd bij de profilering van zijn school begeleid door adviseur 
Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. In het jubileumnummer 
van Over Onderwijs (nr. 5 van 2008) stond hierover een uitge-
breid artikel.

Steeds meer leden weten VOS/ABB te vinden om hun per-
soneelsadvertenties onder de aandacht te brengen. Vooral 
vacatures voor directiefuncties worden veel geplaatst, maar 
ook voor ondersteunende functies op het bestuursbureau 
verschijnen de laatste tijd advertenties. Deze vacatures wor-
den niet alleen op de website van VOS/ABB geplaatst, maar 
staan vervolgens ook in de nieuwsbrieven die wekelijks aan 
zo’n 5000 abonnees in het primair én voortgezet onderwijs 
worden verzonden. 
Opvallend is dat veel adverteerders regelmatig terugkomen. 
Navraag leert dat zij hun vacatures vaak konden vervullen 
door de reacties die via VOS/ABB kwamen. Omdat VOS/ABB 
zich richt op het schoolmanagement, komen de directievaca-
tures precies bij de juiste doelgroep terecht en dat blijkt te 
werken. 
Maar ook voor andere onderwijsfuncties blijkt VOS/ABB 
het juiste podium. Zo adverteerde de Stichting De Haagse 
Scholen onlangs voor een medewerker ter ondersteuning 
van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. “Via 
de site van VOS/ABB kregen we al direct zes reacties”, ver-
telt mevrouw E. Geerlings, adjunct-directeur van de centrale 
directie van De Haagse Scholen, die P&O in haar portefeuille 
heeft. “Mensen uit het onderwijs komen veel op de website 
van VOS/ABB, omdat die zo actueel is. Daarom is het een 
goede plek om een vacature te plaatsen”. De Haagse Scholen 
plaatste dus ook een volgende vacature, voor een coördina-
tor voor de administratie, op www.vosabb.nl. 
Ook adverteren bij VOS/ABB? 
Kijk voor de tarieven op www.vosabb.nl, 
rubriek ledenservice > adverteren bij VOS/ABB.

Aanbod trainingen
VOS/ABB heeft voor de komende maanden een aantal leer-
gangen en trainingen op het programma staan. Hieronder 
een greep uit het aanbod.
• training opzetten en leiden van projectteams 
 (20 januari 2009)
• driedaagse leergang ‘marketing voor niet-marketeers’  
 (datum nog niet bekend)
• training ‘Onderwijshuisvesting en de gemeente’ 
 (10 maart 2009)
• leergangen financieel management (februari 2009)
• training ‘Hoera, een conflict’ (10 februari 2009)
• leergang P&O (maart 2009)

Kijk voor meer trainingen, workshops en leergangen en/of 
schrijf in op www.vosabb.nl (tabblad training en advies).

Vacatures vervullen 
via VOS/ABB

6

Openbare basisschool De Westhoek in Maassluis 
heeft onlangs een kinderbakfiets verloot, als 
onderdeel van het profileringsproces, dat onlangs 
is afgerond. De bakfiets was de beloning voor het 
invullen van een enquête, die De Westhoek – bege-
leid door VOS/ABB – hield onder de wijkbewoners. 
Er kwamen veel reacties.

foto: Gerard van Os, obs De Westhoek

Danique en Damien in de gewonnen bakfiets.



er ook al School ’s cool-projecten in Gouda, Breda, Lelystad, 
Utrecht en Purmerend. Vooral de laatste jaren gaat het hard. 

Genoeg mentoren
In Nijmegen wordt het project zelfs verder uitgebreid. Mia 
Schoffelen, die zelf ook mentor én mentorcoach is: “We nemen 
nu ook aanmeldingen van vo-scholen. Dat is zinvol omdat de 
veranderingen soms snel gaan bij een kind van die leeftijd. Dan 
blijkt pas in de brugklas dat zo’n  kind toch steun nodig heeft. 
Gelukkig hebben wij altijd genoeg mentoren, want er melden 
zich hiervoor spontaan mensen aan”. 
De mentoren zijn mensen met een hbo- of wo-opleiding, die 
gemotiveerd zijn om kinderen te helpen. “Ze vinden het leuk 
om zo’n kind te volgen. Het geeft ook voldoening als ‘jouw’ 
kind goede cijfers haalt”, zegt Schoffelen, die uit ervaring 
spreekt. 

Geld is voor School ’s cool nog vaak een probleem. “Wij hebben 
voor vier jaar subsidie van de gemeente en verder sprokkelen 
we geld bij elkaar via allerlei fondsen. Dat kost wel veel tijd. 
Het geld is onder meer nodig voor de coaching van de men-
toren en hun onkostenvergoeding van �6 euro per maand.” 
Schoffelen hoopt dat de erkenning van de Marga Klompé 
Stichting helpt om meer structureel geld te verwerven. 

Informatie
Ook starten met een mentorproject? School ’s cool Nijmegen 
wil andere initiatieven ondersteunen. 
Kijk op www.schoolscoolnijmegen.nl of www.schoolscool.nl.

School ’s cool richt zich op kansrijke, 
maar kwetsbare kinderen, die op het 
moment van de overgang van pri-
mair naar voortgezet onderwijs extra 
begeleiding nodig hebben. “Het is 
een sleutelmoment in de schoolloop-
baan”, zegt Mia Schoffelen, project-
leider in Nijmegen. “Als je zorgt dat 
de start in het voortgezet onderwijs 
goed gaat, is de kans veel groter dat 

het kind de school ook goed afmaakt. Dat blijkt uit onder-
zoek en effectmetingen”. 
School ’s cool is elf jaar geleden begonnen in Amsterdam. 
Daar zijn inmiddels ruim 250 mentoren actief. Een mentor is 
een vrijwilliger, die voor anderhalf jaar wordt gekoppeld aan 
een achtstegroeper die op het punt staat naar de brugklas te 
gaan. De mentor bezoekt zijn pupil wekelijks thuis, helpt met 
huiswerk en sociale vaardigheden, maar ook met een zinvolle 
vrijetijdsbesteding. De mentor gaat met de ouders mee naar 
de tien-minutengesprekken op school. Alles is gericht op 
voorkomen van schooluitval.
Kinderen worden voor het mentorproject aangemeld door 

de basisschool. In 
Nijmegen doen 1� 
basisscholen van 
het samenwerkings-
bestuur Conexus 
mee. Het gaat vaak 
om allochtone kin-
deren, maar ook 
om Nederlandse 
kinderen uit ‘pracht-
wijken’, eenouder-
gezinnen of vluch-
telingengezinnen. 
Het project zoekt de 
mentoren en ver-
zorgt hun coaching. 
In steeds meer plaat-
sen wordt de for-
mule overgenomen. 
Naast Nijmegen en 
Amsterdam draaien 

Mentorproject voor kwetsbare
brugklassers krijgt erkenning 
Het Amsterdamse mentorproject School ’s cool voor beginnende brugklassers blijkt zo 

succesvol, dat het overal in het land navolging vindt. Onlangs ontving School ’s cool 

Nijmegen, dat nu drie jaar draait, een onderscheiding van de Marga Klompé Stichting. De 

prijs betekent erkenning en aanmoediging voor de mensen die zich ervoor inzetten. 

7

Marga Klompé-prijs voor School ’s cool

over onderwijs

‘Een sleutel-
moment in 
de school-
loopbaan’

tekst: Lucy Beker • foto: Ralph Schmitz
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Marga Klompé-prijzen
De Marga Klompé Stichting wil mensen aanmoedi-
gen om zich in de geest van dr. Marga Klompé, de 
eerste vrouwelijke minister van Nederland, sterk te 
maken voor gerechtigheid, vrede en emancipatie van 
achtergestelde groepen in de samenleving. Jaarlijks 
reikt het bestuur omstreeks de sterfdag van Marga 
Klompé (28 oktober) prijzen uit waaraan een bedrag 
van 2500 euro is verbonden.

Mia Schoffelen met haar pupil, 
een Marokkaans meisje van 1� jaar. 



Oostwegel heeft vaak 
stagiairs van de mid-
delbare hotelscho-
len in onder meer 
Eindhoven en de Hoge 
Hotelschool Maastricht, 
waar hij zelf begin 
jaren ’70 studeerde. 
Sinds enige tijd werkt 
hij tevens met stagiairs 
van Zuid-Limburgse 
vmbo’s. Ook deze leer-
lingen zijn volgens hem 
over het algemeen 
enthousiast en werken 
hard, maar sommige 
moeten worden bij-
gestuurd. “In onze 
sector is een verzorgd 
uiterlijk uiteraard heel 
belangrijk. Ringetjes in 
je oren bijvoorbeeld, 
zijn bij ons absoluut 
niet toegestaan. Ik heb 
ook wel eens stagiairs 
gehad die onze gasten 
niet het gevoel gaven 

dat ze welkom bij ons waren. Dat kan ik als ondernemer in 
de hotellerie absoluut niet gebruiken. Maar ik zie dat de 
meeste vmbo’ers passie uitstralen en hard aan hun toekomst 
werken.”

Resultaatgerichte afspraken
Het belang van een goede regionale samen-
werking tussen het onderwijs, ondernemers 
en de overheid werd tijdens het diner pensant 
benadrukt door Betty Smits-van Sonsbeek van 
VOS/ABB. Zij is projectleider van Verbindend 
Leren, dat wordt gefinancierd door het minis-
terie van Onderwijs. Het project draait na ruim 
twee jaar nog steeds op volle toeren. Vanwege 
de bijzonder goede resultaten die ermee wor-
den bereikt, is Verbindend Leren opgenomen in 
de Kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs van 

Gastheer van de conferentie op 2� november was de beken-
de Zuid-Limburgse hôtelier Camille Oostwegel. Hij vindt 
het project Verbindend Leren dermate belangrijk voor de 
ontwikkelingskansen van vmbo-leerlingen en de regionale 
economie, dat hij de toplocatie Château Sint-
Gerlach, waar in mei 2005 de Amerikaanse pre-
sident George W. Bush overnachtte, beschik-
baar stelde voor een diner pensant.
Oostwegel benadrukt dat het essentieel is dat 
bedrijven in de regio stageplaatsen beschik-
baar stellen aan leerlingen uit het beroepson-
derwijs. Dat is volgens hem niet alleen belang-
rijk voor die leerlingen, maar ook voor de 
bedrijven. Zij kunnen op deze manier samen 
met het onderwijs goede vakmensen oplei-
den, werknemers aan wie een steeds grotere 
behoefte is. 

Op de tiende conferentie van het project Verbindend Leren hebben onderwijsorganisaties in 

Zuid-Limburg, toonaangevende ondernemers in deze regio en diverse overheidsinstanties de 

handen ineengeslagen. Zij maakten bindende afspraken met elkaar om de ontwikkelings-

kansen van vmbo-leerlingen te vergroten. Projectleider van Verbindend Leren is Betty Smits-van 

Sonsbeek van VOS/ABB.

Onderwijs, ondernemers en overheid samen sterk voor vmbo

Verbindend leren heeft kwaliteitskeurmerk triple O

‘Stage-
plaatsen 
voor 
vmbo’ers 
essentieel’

Vmbo-leerling krijgt certificaat uit handen van Camille 
Oostwegel. Op de achtergrond Betty Smits-van Sonsbeek.
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te versterken. “Bedrijven kunnen met Verbindend Leren 
hun concurrentiepositie verstevigen. Leerlingen die stage 
lopen, zijn voor onze bedrijven de beste ambassadeurs.” 
Costongs sprak van het kwaliteitskeurmerk ‘triple O’,  een 
variant van het triple A-keurmerk in de financiële sector, 
waarbij de O’s staan voor onderwijs, ondernemers en 
overheid.

Certificaat van verdienste
De conferentie in Château Sint-Gerlach was niet alleen 
een inspirerende bijeenkomst waarop onderwijsbestuur-
ders en –managers, ondernemers en vertegenwoordi-
gers van verschillende overheidsinstanties de handen 
ineensloegen, maar ook één waarop vmbo’ers zelf hun 
vakmanschap lieten zien. Leerlingen consumptief-breed 
van het Sint-Maartenscollege in Maastricht, dat onder de 
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs valt, serveerden 
het diner. Camille Oostwegel overhandigde hun aan het 
einde van de bijeenkomst een certificaat van verdienste. 
“Voor deze leerlingen zijn perspectieven, overal liggen 
promotiekansen en doorgroeimogelijkheden. Van leerling 
tot directeur, het is nog altijd mogelijk. Dat is niet altijd 
gemakkelijk, je moet er hard voor werken, maar de over-
winning is het mooist als je ervoor vecht”. 

staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. 
“Het mooie van deze en eerdere conferenties die wij op 
verschillende plaatsen in het land hebben georganiseerd”, 
vertelt Smits-van Sonsbeek, “is dat scholen, bedrijven 
en gemeenten resultaatgerichte afspraken met elkaar 
maken. Het is heel belangrijk dat ze dat op regionaal 
niveau doen, omdat niemand anders dan de actoren in de 
regio kunnen aangeven waar behoefte aan is.” 
De regionale betrokkenheid kwam in Château Sint-
Gerlach niet alleen tot uitdrukking in de aanwezig-
heid van belangrijke Zuid-Limburgse bedrijven, zoals 
Maastricht Aachen Airport, cementconcern ENCI en de 
regionale afdeling van bank/verzekeraar ING, maar ook 
in de vele bindende afspraken die zij met het onderwijs 
maakten. De conferentie leverde maar liefst 112 concrete 
afspraken op, bijvoorbeeld om meer stages te organise-
ren, waarmee het totale aantal afspraken sinds het begin 
van het project tot boven de 500 is gegroeid.

Taalplein
De aanwezigen zegden ook duizenden euro’s toe voor 
de financiering van een mobiel taalplein voor vmbo’ers. 
Dit initiatief van het gezamenlijke voortgezet onderwijs 
in Maastricht is erop gericht om vmbo’ers via de digitale 
snelweg kennis te laten maken met Duits en Frans. Juist in 
de grensoverschrijdende Eurregio waar Zuid-Limburg deel 
van uitmaakt, is de beheersing van deze twee vreemde 
talen ook voor vmbo’ers essentieel, zegt cluster-directeur 
Jacky Lamoré van het VO in Maastricht. “Vmbo’ers kun-
nen meer als hun taligheid beter is; een goed talenpakket 
vergroot hun kansen in deze regio.” Camille Oostwegel 
wijst ook op het belang hiervan: “Als wij vijf talen zouden 
spreken, dus Nederlands, Duits, Frans, Engels en niet te 
vergeten ons eigen dialect, dan zou er hier bij wijze van 
spreken geen werkloosheid meer zijn.”

Burgemeester Gerd Leers van 
Maastricht, die ook promi-
nent op de conferentie aan-
wezig was, vindt het project 
Verbindend Leren van groot 
belang voor zijn stad en de 
regio, omdat het laat zien 
dat er ‘volop kansen zijn voor 
effectief en samenhangend 
onderwijs’. Verbindend Leren 
is volgens hem een goed mid-
del om het soms negatieve 
zelfbeeld van het vergrij-

zende Zuid-Limburg een oppepper te geven. “Wij moeten 
de kansen die wij hebben, meer met elkaar verbinden!”, 
aldus Leers. 
De Maastrichtse onderwijswethouder Jacques Costongs 
zegt dat Verbindend Leren aansluit bij de ‘noodzaak, 
urgentie en ambitie’ om de Zuid-Limburgse economie 

Onderwijs, ondernemers en overheid samen sterk voor vmbo
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‘Volop 
kansen 
voor 
effectief 
onderwijs’

Succesformule
Het project Verbindend Leren ging in 2006 van start. 
De eerste regionale conferentie was in Groningen, 
waar het project inspeelde op de wens van het 
Reitdiep College om meer structureel samen te gaan 
werken met het bedrijfsleven. Er volgden conferen-
ties in onder meer Oss, Elst, Eindhoven en Weert. De 
bijeenkomst in Château Sint-Gerlach was de tiende 
bijeenkomst en er wordt momenteel hard gewerkt 
aan een nieuwe conferentie in Schoonhoven. De 
datum is nog niet bekend.

Verbindend Leren biedt ook op internet ondersteu-
ning aan scholen. Zo is er een digitale communica-
tiespiegel ontworpen, waarmee scholen kunnen zien 
hoe zij met succes contact kunnen leggen met het 
bedrijfsleven (zie www.verbindtrommel.nl). 

Contactpersoon van Verbindend Leren is project-
leider Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB. Zij is 
bereikbaar op 06-229�9680 of bsmits@vosabb.nl. 

Meer informatie staat op www.verbindendleren.nl. 

tekst: Martin van den Bogaerdt • foto: Peter Müllenberg



andere scholen uit het hele land. Onderwijskundige Rianne 
Schadron en hoofd automatisering Dirk Jan Sluimers leiden 
de delegaties rond. Sluimers zelf is voor voorbeelden in 
Amerika gaan kijken.
Het is opmerkelijk dat de school een onderwijskundige in 
dienst heeft. Rianne Schadron: “Ja, dat is vrij uniek. De direc-
tie vond dat nodig om het management en de docenten 
te ondersteunen bij de onderwijskundige vernieuwingen. 
Maatwerk en betekenisvol leren zijn twee belangrijke pijlers 
van onze onderwijsvisie. Ict maakt dit mogelijk.”

Vliegwiel
Aanleiding voor de nieuwe manier van werken was een 
motivatieprobleem in het vmbo. Leerlingen zagen nut en 
samenhang van de vakken niet in en waren afwachtend. 

Wat in 200� begon als een experiment van één docent met 
achttien leerlingen op vrijwillige basis, werd strategisch 
beleid: alle leerlingen van het Zuyderzee College krijgen 
tegenwoordig vanaf het eerste jaar een Apple MacBook, 
waarmee zij via een draadloos netwerk in de hele school in 
een digitale leeromgeving (dlo) kunnen werken. De laptop 
mag ook mee naar huis. Het eerste wat opviel was hoe snel 
leerlingen het gewoon vinden dat ze in de klas een laptop 
voor zich hebben in plaats van een boek.
Het Zuyderzee College is een scholengemeenschap van vmbo 
tot en met gymnasium met 2000 leerlingen op drie locaties 
in Emmeloord en een in Lemmer. Inmiddels werkt praktisch 
de hele vmbo-afdeling digitaal en dit schooljaar zijn ook de 
brugklassers van havo en vwo van een laptop voorzien. De 
school is daarmee voorloper en krijgt regelmatig bezoek van 

Klassen vol laptops een succes in Emmeloord
Digitaal leren biedt leerlingen en docenten meer mogelijkheden

Geen boeken, maar laptops in de klassen van het Zuyderzee 
College. De leerlingen vinden het gauw gewoon.

De boeken de deur uit en iedere leerling een laptop. Voor veel scholen klinkt dit nog als 

toekomstmuziek, maar op het Zuyderzee College in Emmeloord is het al jaren werkelijkheid. 

De ervaringen? Didactisch biedt digitaal leren meer mogelijkheden, het is aantrekkelijker voor 

leerlingen, creatiever voor de docent en beter voor de resultaten. Voorwaarde is wel een 

duidelijke visie op onderwijs. 
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“We wilden zelfstandig werken stimuleren en hebben toen 
de ict-leerroute opgezet met daaraan gekoppeld een didac-
tisch model van projecten met een authentieke opdrachtge-
ver. Bijvoorbeeld een website maken voor de pizzeria op de 
hoek”, vertelt Schadron. “Het projectonderwijs en de digita-
le leeromgeving hebben de zelfstandigheid en de motivatie 
van de leerlingen ontzettend vergroot. Leerlingen kunnen 
altijd zelf verder en het werken met de laptop spreekt erg 
aan. Deze manier van werken beviel zo goed dat andere 
klassen dat ook wel wilden. Het heeft echt gewerkt als een 
vliegwiel.”
Leidraad voor effectief gebruik van ict voor onderwijsdoel-
einden is de ‘Vier in Balans Monitor” van Kennisnet. De 
methode is gebaseerd op een evenwichtige inzet van vier 
bouwstenen. Naast de opvatting van de school over goed 
onderwijs, zijn die bouwstenen ict-vaardigheid van docenten 
en leerlingen, digitaal leermateriaal en een goede ict-infra-
structuur. “Zorg ervoor dat je techniek honderd procent in 
orde is”, tipt Dirk Jan Sluimers. Het Zuyderzee College heeft 
het beheer van het netwerk uitbesteed en is daar zeer tevre-
den over.    

Lesmateriaal
Een brandende vraag van veel bezoekers betreft het digitale 
leermateriaal. Is er voldoende ontwikkeld en beschikbaar en 
wie ziet toe op de kwaliteit ervan? Schadron: “Onze docen-
ten arrangeren zelf lesmateriaal. Op het internet is veel 
te vinden aan losse eenheden. Die moeten ze zelf in een 
leervorm gieten om het curriculum samen te stellen. Dit zoe-
ken en ordenen kost docenten wel tijd, want materiaal dat 
precies past binnen de visie van ons onderwijs is niet kant en 
klaar te vinden.” 

Het Zuyderzee College maakt alleen 
gebruik van open source leermate-
riaal. Geld voor dure licenties van 
uitgevers is er niet. Digischool is een 
belangrijke bron. Verder neemt de 
school deel in de Onderwijsvernieu-
wingscoöperatie (OVC). Deze OVC 
arrangeert in eigen beheer digitaal 
leermateriaal. De door docenten van 
de negen aangesloten scholen ont-
wikkelde leereenheden zijn voor al 
deze scholen beschikbaar. 

Schadron: “Iedere vakgroep zorgt er in principe zelf voor 
dat de dlo gevuld is. Iedere dinsdag om � uur stoppen de 
lessen en krijgen docenten ontwikkeltijd. Daarnaast hebben 
we acht studiedagen per jaar. Niet iedere docent is natuur-
lijk geschikt voor ontwikkelwerk en of is even handig met 
de tools. Daarom differentiëren we in het taakbeleid. Een 
docent kan bijvoorbeeld ook een aantal uren een klas van 
een ander overnemen. Zo benutten we alle kwaliteiten die 
we binnen de school hebben.” 
Op papier houden docenten �0 tot �5 uur per jaar over voor 

materiaalontwikkeling. Een stevige belasting voor docenten, 
erkent Sluimers. “Docenten schrikken er soms wel van. Maar 
in werkelijkheid gaat het geleidelijk aan en achteraf zeggen 
ze dat het is meegevallen.”

Oortjes met muziek
Maar hoe is nu de praktijk van 
alledag in de klas? Zitten de 
leerlingen niet voortdurend 
stiekem dingen te doen die niet 
mogen? Sinds een week mogen 
ze oortjes in, met muziek. “Dat 
gaat wonderbaarlijk goed”, 
zegt Schadron. “Ze worden er 
rustiger van. Ze vinden toch 
wel manieren om de veiligheid 
te omzeilen of om te msn’en. 
Daarover gaan we liever de dia-
loog met ze aan.” 
De docent houdt met behulp van een remote desktop in de 
gaten wat de leerlingen op hun scherm hebben en kan ze 
ook afsluiten. Opeens een zwart scherm! “Dat doen ze maar 
één keer”, zegt Sluimers. “En als ze spelletjes downloaden, 
wordt de laptop daar vele malen trager door. Die spelletjes 
laten verwijderen kost volgens de reglementen 50 euro per 
uur. Doen ze ook maar één keer.” Voor ouders die niet meer 
weten hoe ze hun kind kunnen helpen bij het huiswerk, zijn 
er voorlichtingsavonden. 
De school maakt overigens ook gebruik van de ict-vaardig-
heid van de leerlingen. In iedere klas zitten een of twee 
superusers, een soort helpdesk in de klas voor de kleine pro-
blemen. Daarnaast zijn er jonge ict-coaches, de zogeheten 
‘jiccers’, die tegen een vergoeding een docent ondersteunen 
met bijvoorbeeld power point. Of leraren zelfs cursussen 
geven, al moeten sommige docenten wel erg aan dat idee 
wennen. Het geld verdienen de leerlingen voor hun bedrijfje, 
waar een docent toezichthouder van is, en daar kunnen ze 
weer andere dingen van doen. Uiteraard mogen hun school-
resultaten er niet onder lijden, maar de ervaring is dat het 
juist de betere leerlingen zijn die dit doen.

Kosten
De laptops blijven eigendom van de school, de leerlingen 
krijgen ze in bruikleen. Kosten: per stuk 900 euro plus ver-
zekering, in vier jaar af te schrijven. Met de vergoeding voor 
de ‘gratis’ schoolboeken moet de school uit kunnen komen. 
Tegen de ouders die het geen prettig idee vinden dat hun 
kind met laptop door de polder fietst en zo een gemakkelijk 
doelwit vormt, zegt Sluimers: “Daarvoor is onze instructie 
aan de leerlingen: afgeven dat ding! Maar de ervaring, ook 
in het buitenland, zelfs in een achterstandswijk in Liverpool, 
is dat er nooit iets gebeurt. Bovendien hoeven ze de laptops 
niet mee naar huis te nemen. Ze kunnen hem ook op school 
in hun kluisje stoppen.”

Klassen vol laptops een succes in Emmeloord

Geen boeken, maar laptops in de klassen van het Zuyderzee 
College. De leerlingen vinden het gauw gewoon.

‘Docent 
kan het 
scherm 
op zwart 
zetten’

‘Geen 
geld 
voor 
dure 
licenties’
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Duurste noodgebouw van Nederland
De Kleine Pijler in Rotterdam

Wellicht het mooiste en 

voor zover bekend per 

leerling het duurste tijde-

lijke schoolgebouw van 

Nederland staat in Rotter-

dam. In oktober is in aan-

wezigheid van onderwijs-

wethouder Leonard Geluk 

de nieuwe locatie van de 

Kleine Pijler officieel in ge-

bruik genomen. Hier zitten 

de kleuters van openbare 

basisschool De Pijler.

tekst en foto’s: Martin van den Bogaerdt

Voldoende ruimte om verantwoord buiten te spelen.

Opengewerkte gevel met horizontale panoramaramen.
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De nieuwe tijdelijke locatie aan de gedempte Spoorweghaven 
– bouwkosten 1,5 miljoen euro exclusief btw – vervangt een arme-
tierig noodgebouw dat in 2007 op een parkeerplaats langs de 
drukke Laan op Zuid was neergezet. De ouders van de kleuters die 
hier werden ondergebracht, waren woest dat deze noodlocatie was 
gerealiseerd op een troosteloze, winderige asfaltvlakte met uitzicht 
op een vervallen tramterrein. De situatie was zo dramatisch, dat 
verantwoordelijk wethouder Geluk tijdens een bezoek ter plaatse 
‘steil achterover sloeg’ en het woord ‘kloterig’ in de mond nam. Hij 
besloot dat er snel actie moest worden ondernomen.

Ge-wel-dig gebouw!
Directeur Harry Reitsma geeft toe dat hij de enorme negatieve 
impact van het noodgebouw op de ouders en leerlingen destijds 
heeft onderschat. Hij was op dat moment allang blij dat er onder-
dak was geregeld voor het groeiend aantal leerlingen van zijn 
school. Samen met de ouders, de wethouder, de gemeentelijke 
dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving 
(JOS), de deelgemeente Feijenoord en het 
Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam 
(BOOR) zorgde hij ervoor dat op een ver-
keersluwe locatie in het groen nieuwe 
tijdelijke huisvesting kwam, op nog geen 
100 meter van de gewraakte plek op het 
grauwe asfalt. Het resultaat mag er zijn, 
benadrukt Reitsma. “Echt waar, het is een 
ge-wel-dig gebouw. Het is jammer dat het 
er maar vijf jaar mag staan!”
Het gebouw lijkt in niets op de noodgebou-
wen, zoals de onderwijssector die over het 
algemeen kent. Aan de buitenzijde vallen 
direct de onderwijsfoto’s op die met een frees-
techniek op de kunststofwanden zijn aangebracht. Van dichtbij zijn 
die zwart-witfoto’s niet herkenbaar, pas vanaf enige afstand zijn ze 
goed te zien. 

Geen donkere gang
De horizontale panoramaramen in de opengewerkte gevels laten 
veel licht binnen, dat door het vele glas in het gebouw vanuit de 
lokalen goed doordringt tot de brede middencorridor. Er is dus 
geen donkere deprimerende gang met deuren aan weerszijden, 
zoals veel andere noodgebouwen die hebben, maar een licht 
centraal gedeelte dat als leerplein kan worden gebruikt. Aan de 
achterzijde is het speelplein, dat door het vele groen van het park 
waarin het gebouw staat, een bijna landelijke uitstraling heeft. Er is 
voldoende ruimte om de vier kleutergroepen die hier zijn onderge-
bracht, verantwoord buiten te laten spelen. 
Voor de kleuters van De Kleine Pijler is deze tijdelijke huisvesting 
een prachtige oplossing. Alleen de bewoners van de Spoorweg-
haven en omgeving zaten niet echt te wachten op een tijdelijk 
schoolgebouw in het park bij hun dure woning. “We hebben voor 
de rechter gestaan”, aldus directeur Reitsma, “maar gelukkig heeft 
die de belangen van de kinderen zwaarder laten wegen dan die 
van de bewoners.” De nieuwe locatie werd op 8 oktober officieel in 
gebruik genomen, de leerlingen zitten er al vanaf september.

Duurste noodgebouw van Nederland

Horizontale ramen voor veel licht.

Onderwijsfoto’s op kunststofwand.

Ruime lokalen in huiskamersfeer.

Verkeersluwe locatie in het groen.

’Jammer 
dat het er 
maar vijf 
jaar mag 
staan’
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zelfs enkele leerlingen moeten afwijzen na de inschrijfter-
mijn.” 
Het Vakcollege beslaat achtereenvolgens vier jaar vmbo 
en twee jaar mbo. De twee laatste jaren worden door het 
Edison College en ROC Aventus uit Apeldoorn gezamenlijk 
aangeboden.
In plaats van de gangbare twee uur techniek per week in 
leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen iedere week tien uur 
techniek, terwijl bij de andere vakken steeds raakpunten met 
techniek worden gezocht. Bijvoorbeeld: bij het project water 
en techniek kan een vak als geschiedenis ingaan op de tech-
niek die de Romeinen ontwikkelden bij de bouw van aqua-
ducten en badhuizen. 
In leerjaar 1 en 2 verzorgen bedrijven gastlessen en brengen 
de leerlingen werkbezoeken aan die bedrijven als dat bij hun 
project past. In leerjaar � en � gaan de leerlingen een keuze 

“Het is bij ons nog nooit voor-
gekomen dat leerlingen zich al 
in september aanmelden voor 
volgend schooljaar”, zegt Ben 
Stoelinga, directeur onderwijs 
van het Edison College. En dat 
is precies wat er dit jaar gebeur-
de op zijn openbare school 
voor atheneum, havo, vmbo en 
lwoo, met 1580 leerlingen. Dit 
schooljaar startten twee klassen 
in het vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg met de 
nieuwe opleiding die in nog geen jaar is opgezet, en nu al is 
er grote animo voor volgend jaar. Leerlingen staan kennelijk 
te popelen. Stoelinga: “Wij hadden vooraf gedacht met één 
klas te starten. Het zijn er twee geworden en we hebben 

Dit schooljaar is het Vakcollege ingevoerd op dertien scholen. Deze nieuwe opleiding binnen het 

vmbo besteedt veel meer aandacht aan techniek. Het Edison College in Apeldoorn is een van de 

scholen waar het Vakcollege van start is gegaan. Het enthousiasme van de leerlingen overtreft de 

stoutste verwachtingen.

Nieuw Vakcollege biedt jeugd baangarantie

Groot enthousiasme voor technische vmbo-opleiding

‘Nu al aan-
meldingen 
voor 
volgend 
jaar’

Ben Stoelinga op het Vakcollege. De leerlingen zijn 
blij met de extra technieklessen.
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tekst: Jurgen van Dijk • foto: Joost Grol

Nieuw Vakcollege biedt jeugd baangarantie
maken voor een beroepsgericht programma. Ze gaan dan 
minstens �8 dagen op stage. 
 
Geen doorlopende leerweg
Even dringt zich de vergelijking op met het experiment met 
de doorlopende leerweg vmbo-mbo, een ander project dat 
dit jaar op achttien scholen van start is gegaan. Ook daar is 
sprake van nauwe samenwerking met de roc´s. Toch blijkt 
dit iets anders te zijn dan het Vakcollege. De doorlopende 
leerweg is een experiment van het ministerie van Onderwijs 
dat twee jaar gaat duren, terwijl het Vakcollege niet in 
de experimentele sfeer zit. 
Bovendien is het Vakcollege 
inhoudelijk anders omdat het 
vak techniek zo´n prominente 
plaats inneemt. En dan is er 
het verschil wat het vmbo-
examen betreft: bij het expe-
riment met de doorlopende 
leerweg mogen scholen dat 
examen overslaan, terwijl de leerlingen van het Vakcollege 
na vier jaar gewoon vmbo-examen doen. Edison-directeur 
Stoelinga vindt dat wel jammer. Liever zou hij zien dat ook 
de Vakcollege-leerlingen zonder vmbo-examen doorstro-
men naar het mbo. “Het examen”, zegt hij, “heeft weinig 
zin omdat het geen startkwalificatie oplevert. De leerlingen 
zullen toch nog een mbo-diploma moeten behalen om op 
de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Bovendien kost het 
examenjaar tijd die bij directe doorstroming beter besteed 
zou kunnen worden. En, niet onbelangrijk, zonder examen 
zou de uitval kleiner zijn. Nu gebeurt het dat in de periode 
tussen vmbo en mbo leerlingen ´zoek raken´. Ze vragen zich 
af of het allemaal wel zin heeft en melden zich niet meer 
voor de vervolgopleiding.” In deze mening staat Stoelinga 
niet alleen. Eerder al, in Over Onderwijs nr. 5 van dit jaar, 
brak Jaap Slob, directeur van Het Westeraam, om dezelfde 
redenen ook al een lans voor het afschaffen van het vmbo-
eindexamen.

Baangarantie
 Zo ver is het dus nog niet, voorlopig blijft het vmbo-examen 
gewoon bestaan. Om toch uitval te voorkomen heeft het 
Edison College wel een ander wapen ter beschikking: de 
baangarantie.  Omdat zo´n �0 bedrijven deelnemen aan de 
nieuwe opleiding met gastlessen, excursies en het aanbieden 
van stages, weten leerlingen bij de start al bijna zeker dat ze 
aan het eind van de 6-jarige opleiding een baan tegemoet 
kunnen zien. Techniek is immers een vak waar veel bedrijven 
om staan te springen. Enkele voorbeelden van bedrijven die 
bij de �5 deelnemers zitten: installatie-, grafische en bouw-
bedrijven.
Stoelinga is ervan overtuigd dat het Vakcollege voorziet in 
een behoefte. “Leerlingen op de basisschool”, legt hij uit, 

“hebben vaak al interesse in techniek. In het verleden ver-
minderde die interesse vaak in het voortgezet onderwijs 
doordat de leerlingen veel maatschappelijke vakken kregen. 
Daardoor kwam een kleiner percentage leerlingen in het 
beroepsonderwijs terecht met als eindrichting techniek. Door 
het Vakcollege wordt deze breuk geheeld.” 
Niet alleen leerlingen, bedrijven en ouders zijn enthousi-
ast, zoals onlangs bleek tijdens een ouderavond, ook de 
docenten omarmen de nieuwe opleiding. Het Edison College 
hoefde geen druk uit te oefenen om het Vakcollege van de 
grond te krijgen. Stoelinga: “Er stonden onmiddellijk zeven 
docenten op om een ontwikkelgroep te vormen. Zij hebben 
het programma voorbereid voor het nieuwe schooljaar.” 
Volgens de directeur onderwijs werkt het enthousiasme van 
de leerlingen die de nieuwe opleiding volgen aanstekelijk op 
de docenten.    
Het Edison College wil het Vakcollege in de toekomst inzet-
ten om de leerlingen technisch voor te bereiden op een baan 
die zich richt op de vele campings rond Apeldoorn. Dit zou 
kunnen in een nieuwe opleiding Toerisme en Recreatie. Maar 
dan moet deze sector eerst ontwikkeld worden binnen het 
(v)mbo. Zover is het voorlopig nog niet omdat Nederland 
nog geen (v)mbo-opleiding in deze sector kent. Stoelinga 
ziet er wel wat in.

Vakcollege landelijk

Het Edison College werkt samen met de twaalf ande-
re scholen in Nederland die dit jaar zijn begonnen 
met het Vakcollege. Dit betekent in de praktijk dat 
ze leerstof uitwisselen en gezamenlijk programma´s 
ontwikkelen. Volgend schooljaar zal weer een aan-
tal scholen starten met de nieuwe opleiding. Het 
idee stamt van Hans de Boer, oud-voorzitter van 
de Taskforce Jeugdwerkloosheid. In het Vakcollege 
participeren nu 1� vmbo-scholen, tientallen ROC´s 
en honderden regionale en landelijke bedrijven. 
Nuon en USG People zijn voorbeelden van landelijke 
bedrijven die zowel financieel als inhoudelijk bijdra-
gen aan het realiseren van het vakcollege.
Binnen de landelijke werkmaatschappij van het 
vakcollege genereren de bedrijven geld waarmee 
scholen bijvoorbeeld extra formatieplaatsen kunnen 
betalen.

Voor meer informatie:
 www.edisoncollege.nl
 www.platformtechnologie.nl
 www.vmbovakcolleges.nl

‘Dit 
is geen 
experiment’



Openbare basisschool De Vuurtoren in Lelystad begon 
in 2005 met islamlessen, die door de Stichting Platform 
Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) worden verzorgd. 
De school staat in de Zuiderzeewijk, een buurt met relatief 
veel bewoners met een moslimachtergrond. Toenmalig ver-
antwoordelijk wethouder Tjeerd van der Zwan (PvdA) bena-
drukte destijds in de media dat het niet om religieus onder-
wijs ging: “De rol van de islam, waarden en normen en het 
zelfbeeld van kinderen zijn enkele onderdelen die worden 
behandeld. Er worden géén koranverzen voorgelezen en er 
wordt ook niet gebeden. Het woord van de profeet wordt 
genoemd, maar er wordt niet ingegaan op de verschillende 
interpretaties.” 
Directeur Werner Nijdam van De Vuurtoren vertelt dat de 
school nadrukkelijk een vinger in de pap heeft bij het bepa-
len van de inhoud van de islamlessen. “Officieel hebben wij 
daar als openbare school niets over te zeg-
gen, maar we hebben een soort gentlemen’s 
agreement gesloten. Ook in overleg met de 
ouders, omdat die van verschillende islami-
tische stromingen zijn. Over wat de profeet 
letterlijk heeft gezegd, zijn ze het allemaal 
eens, maar niet over wat er met die woorden 
wordt bedoeld. In de hogere groepen ligt 
de nadruk meer op normen en waarden, en 
op de vraag hoe islamitische kinderen tegen 
de Nederlandse samenleving aankijken en 
andersom. Wat je ziet, is dat er veel meer 
overeenkomsten dan verschillen zijn.” 
Op obs De Vuurtoren worden de islamlessen aangeboden 
van groep 2 tot en met 8. Ongeveer 70 van de 167 leerlin-
gen doen eraan mee. Er zijn ook autochtone, niet-islami-
tische ouders geweest die ervoor kozen. De lessen worden 
verzorgd door een Turkse docent, die oorspronkelijk uit 
Lelystad komt maar nu in Amsterdam woont. Hij is verbon-
den aan SPIOR. In Lelystad worden ook islamlessen gegeven 
op de openbare basisscholen De Optimist en De Brink.

Oud-Mathenesse
In Rotterdam niets nieuws onder de zon, vertelt directeur 
Herman Breur van openbare basisschool Finlandia in Oud-
Mathenesse, een deels vooroorlogse wijk met een zwakke 
sociaal-economische structuur in het westen van de stad. 
Ook de islamlessen bij Finlandia worden georganiseerd door 

SPIOR. Breur: “Al jaren wordt in Rotterdam aan 
ouders de mogelijkheid geboden te kiezen voor 
een bepaalde vorm van levensbeschouwelijk 
onderwijs. Ze kunnen intekenen op humanis-
tisch vormingsonderwijs, islamitisch onderwijs 
of godsdienstonderwijs. Dit wordt door de 
gemeente Rotterdam gesubsidieerd als er 12 of 
meer leerlingen in geïnteresseerd zijn.” 
Op de Finlandiaschool wordt na inventarisatie 
onder de ouders alleen islamitisch onderwijs 
aangeboden. Van de exact 200 leerlingen die de 
school op 1 oktober telde, volgen er ongeveer 
�0 de islamlessen. Elke maandagmiddag komt 
juf Fatima langs, die drie keer driekwartier les-
geeft aan leerlingen uit de groepen �-�, 5-6 en 
7-8. Voor die laatste groep zijn de islamlessen 

onderdeel van de verlengde school-
dag. De kleutergroepen doen er 
niet aan mee. 
Breur is er tevreden over dat 
de islamlessen op professionele 
wijze worden verzorgd door een 
bevoegde docent, waarbij SPIOR 
verantwoordelijk is voor de perso-
nele kwaliteitscriteria. “Als ik mijn 
persoonlijke mening geef, dan 
zeg ik dat godsdienstlessen niet 
thuishoren in het openbaar onder-

wijs, maar nu de keuzemogelijkheid er voor de 
ouders is, wordt dit uiteraard volledig gerespec-
teerd.” SPIOR verzorgt in Rotterdam ook islam-
lessen op 29 andere openbare basisscholen.

Slotervaart
Wim Ponsen is directeur van de Ru Paréschool 
in Amsterdam. Deze school in de Vogelaarwijk 
Slotervaart, waar Ahmed Marcouch stadsdeel-
voorzitter is, kwam dit najaar uitgebreid in de 
media over islamlessen die in januari zouden 
beginnen. Ponsen benadrukt dat de stellige 
berichtgeving, die onder meer door Het Parool 
werd overgenomen, niet van hem afkomstig 
was, maar van het stadsdeel. 
“Wij spelen op dit moment alleen nog maar 

Openbaar onderwijs: islamlessen professioneel vormgeven
Aandacht voor moslim-achtergrond leerlingen

Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart was in oktober te 

gast op het VOS/ABB-jubileumcongres in Singer Laren. Hij zei daar dat juist openbare 

scholen de taak hebben om op pedagogisch-didactisch verantwoorde wijze islam-

lessen aan te bieden. Hoe gaan openbare basisscholen hiermee om? In Lelystad en 

Rotterdam is het al jaren praktijk, in Amsterdam-Slotervaart staat het op de planning.

over onderwijs

‘Er zijn 
veel meer 
overeen-
komsten dan 
verschillen’
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met de gedachte om islamlessen aan te bieden als brede-
schoolactiviteit. De Ru Paré wordt een community center, 
een super-super-brede school, en in dat concept zouden 
heel goed islamlessen buiten schooltijd passen. We heb-
ben er contact over gehad met de ouders en die waren 
er positief over. Maar op dit moment zit het nog in de 
onderzoeksfase. Op nummer 1 staat bij ons het weer op 
orde brengen van de onderwijskwaliteit. Ik wil dus mee-
denken over islamlessen buiten schooltijd. Voorwaarde 
is dat als we islamlessen gaan aanbieden, ze in het 
Nederlands worden gegeven door bevoegde docenten 
volgens onze pedagogisch-didactische principes.”

Tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Openbaar onderwijs: islamlessen professioneel vormgeven
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Kamervragen over 
Slotervaart

De berichtgeving in Het Parool over de situatie in 
Amsterdam-Slotervaart was voor de Vaste Kamer-
commissie voor OCW aanleiding om vragen te stellen 
aan staatssecretaris Sharon Dijksma en toenmalig 
minister Ella Vogelaar. Dijksma gaat mede namens 
de minister van Wonen, Wijken en Integratie met 
haar antwoorden aan de Kamercommissie in op de 
wetgeving die al op dit gebied bestaat. Ze wijst erop 
dat het openbaar onderwijs in het verlengde van de 
algemene toegankelijkheid staat voor pluriformiteit 
en respect voor uiteenlopende maatschappelijke en 
godsdienstige waarden. “Kinderen leren er van, met 
en over elkaar”, aldus Dijksma. 
Het bevoegd gezag van openbare scholen moet, als 
de ouders daar om vragen, de gelegenheid bieden 
tot godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingson-
derwijs. Een van de mogelijkheden is dat er islamles-
sen worden aangeboden. Het gaat nadrukkelijk niet 
om onderwijs dat in het verplichte curriculum van de 
openbare school is opgenomen. De staatssecretaris 
verwijst daarbij naar de artikelen 50 en 51 van de 
Wet op het primair onderwijs (WPO). Naar aanlei-
ding van de berichtgeving in Het Parool meldt zij dat 
de Inspectie van het Onderwijs de ontwikkelingen 
in Amsterdam-Slotervaart volgt. Ook het openbare 
schoolbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden bena-
drukt dat de voorwaarden voor de mogelijkheid om 
islamlessen aan te bieden, voortvloeien uit de WPO.
De antwoorden van staatssecretaris Sharon Dijksma 
dateren van �0 oktober en zijn terug te vinden op 
www.minocw.nl (actueel).



‘Leerlingen gaan tijdelijk naar woningen’
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Henk de Vries is rector van de openbare scholenge-

meenschap De Hogeberg in Den Burg, de enige vo-

school op het eiland Texel. De 920 leerlingen zitten nu 

nog verspreid over oude gebouwen, maar er komt voor 

ruim negen miljoen euro nieuwe huisvesting. De bouw 

gaat na de kerstvakantie van start. Het gaat in elk geval 

door, heeft de gemeente Texel toegezegd. Heel even 

was daar onzekerheid over, toen bleek dat ook Texel 

voor acht miljoen was getroffen door de kredietcrisis. 

“Maar de gemeenteraad besloot meteen dat de nieuw-

bouw van De Hogeberg doorgaat. In de voorbereidin-

gen is immers al veel geïnvesteerd. We zijn startklaar”, 

zegt De Vries. Medio 2010 moet de nieuwe school af 

zijn.

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

Ik vind Passend Onderwijs een belangrijke ontwikkeling. 
Ik ben een groot voorstander van leerling-nabij onderwijs. 
Binnen het samenwerkingsverband zoeken we naar moge-
lijkheden om de kinderen van Texel zoveel mogelijk hier op 
het eiland zelf op te vangen. Nu moeten leerlingen van het 
praktijkonderwijs nog met bus en boot naar Den Helder. We 
willen een voorziening opzetten om deze kinderen in elk 
geval het eerste jaar op het eiland zelf les te geven. Dat is 
echt passend onderwijs.

Wat is volgens u het grootste probleem in het 
onderwijs?

Het lerarentekort. Tot nu toe vonden wij altijd nog wel 
mensen die het aantrekkelijk vinden om op Texel te komen 
wonen. Onze unieke plek op het eiland werkt in ons voor-
deel. Maar ik merk dat het ook hier steeds lastiger wordt om 
vacatures in te vullen. De spoeling wordt dun. 

Wat wilt u kwijt aan de staatssecretaris?

Graag extra aandacht voor de salarismaatregelen in het vo. 
Na de HOS en het functiewaarderingssysteem met LB, LC en 
LD-schalen krijgen we nu weer het gevecht om de LD-positie 
in de school. Wat is het gevolg: docenten die proberen op 
een gunstige plaats in de functiemix terecht te komen en 
dan vooral maar blijven zitten waar ze zitten. Dus in eerste 
instantie onrust op de werkvloer en daarna mobiliteitsstil-
stand. Dan is er nog de vraag of het beschikbare geld uit 
het Convenant LeerKracht toereikend is. En of de docenten 
in het vmbo ook doorstroommogelijkheden krijgen. Ik zou 
zeggen: maak goede afspraken, leg die vast in een goed 
doortimmerde branchebrede cao en zorg voor een goede 
financiële dekking.

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?

VOS/ABB is een waardevolle organisatie voor het onderwijs, 
zeker voor eenpitters zoals wij. We zijn vaste klant van jul-
lie Helpdesk en jullie website bekijk ik dagelijks. Wij hebben 
hier bewust gekozen voor integraal bestuur: de gemeente 
Texel is ons bestuur. Naar volle tevredenheid, zeker sinds 
we een paar jaar geleden met behulp van het VOS/ABB-
managementstatuut heldere afspraken konden maken 
over taken en bevoegdheden van respectievelijk bestuur en 
management. Zo vervult VOS/ABB steeds weer een belang-
rijke rol voor ons. Ga zo door.

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?

Ik sta hier op de bouwplaats van een appartementencomplex 
op Texel. Het leuke is dat �50 havo/vwo-leerlingen hier na 
de kerstvakantie tijdelijk onderdak krijgen. Ze moeten dan 
weg van de huidige locatie, waar de nieuwbouw van start 
gaat. Dit  complex is dan klaar, maar zonder tussenmuren 
in de appartementen. Dan zijn het ruimtes van zo’n 50 vier-
kante meter, te gebruiken als lokalen. Een unieke en crea-
tieve oplossing, in plaats van noodlokalen. Pas als de nieuwe 
school klaar is, worden deze appartementen afgebouwd en 
verhuurd. Dit kan volgens mij alleen maar op Texel, waar 
iedereen meedenkt over óns huisvestingsprobleem, ook de 
woningstichting, Texelse bedrijven en de gemeente. Prachtig 
toch!

‘Leerlingen gaan tijdelijk naar woningen’

tekst: Lucy Beker • foto: Edo Kooiman



Mystery guest houdt school een spiegel voor

Nu in het voortgezet onder-
wijs de open dagen en 
informatieavonden voor de 
volgende lichting brugklassers 
er weer aankomen, kan het 
voor een school verhelderend 
zijn om een mystery guest 
in te schakelen, vertelt advi-
seur Annelies Schrijver van 
VOS/ABB. Zij is onder meer 
op verzoek van het openbare 
College VOS in Vlaardingen 
mystery guest geweest. 
“Je kijkt tijdens een open 
avond heel sterk als klant 
naar de school. De eerste 
indruk is heel belangrijk: hoe 
ziet het gebouw eruit, hoe 
oogt de omgeving van de 
school? Als je ouders en leer-
lingen spreekt, hoor je vaak 
dat de eerste indruk voor hen 
bepalend was om al of niet 
voor een bepaalde school te 
kiezen. 
Bij de eerste indruk hoort ook 
de manier waarop de school 
de ouders en de potentiële 
leerlingen ontvangt. Gebeurt 
dat door de leerkrachten, en 
staat de rector bij de deur? 
Of zijn het juist de leerlin-
gen die de nieuwe gasten 

Ouders en leerlingen 

kunnen een heel 

andere blik op de 

school hebben dan 

bestuur en manage-

ment verwachten. 

De mystery guests 

van VOS/ABB stap-

pen in de huid van 

de kritische klant en 

laten zien wat de 

school goed doet en 

wat beter kan.
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Annelies Schrijver blijft als mystery guest 
liever nog even onherkenbaar.

Een kritische blik op de open dag
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ontvangen en uitleg geven over de school? Dat laatste kan 
veel zeggen over zelfvertrouwen. Als leerlingen hun verhaal 
vertellen, kun je daar als school veel enthousiasme mee over-
brengen, maar je loopt ook het risico dat er minder positieve 
dingen worden verteld.”

Heel simpel
Schrijver wijst erop dat mystery guests ook op andere zaken 
letten, zoals de aanwezigheid van een plattegrond van de 
school of bewegwijzering in het pand. “Ouders en leerlingen 
kunnen zich in een nieuw gebouw dat ze nog nooit van bin-
nen hebben gezien, verloren voelen. We kennen dat gevoel 
allemaal wel. Niets is vervelender dan wanneer je ergens bin-
nenkomt en je weet niet waar je moet zijn. Een goede plat-
tegrond kan dan houvast bieden, of een aantal leerlingen 
en leerkrachten dat tijdens een open avond de taak krijgt 
om mensen wegwijs te maken. Wie vertelt mij waar ik wat 
kan vinden? Dat klinkt allemaal heel simpel, en dat is het 
eigenlijk ook, maar toch zie je dat niet alle scholen hieraan 
denken.” 
Het is ook belangrijk dat de virtuele school overeenkomt met 
de realiteit. De mystery guests van VOS/ABB bereiden zich 
op hun bezoek voor met een bezoek aan de website van de 
school. “Die moet overeenkomen met de realiteit. Als ouder 
of leerling moet je niet de indruk krijgt dat het virtuele beeld 
niet klopt. Dus als je op je website vertelt dat bijvoorbeeld 
sport en cultuur speerpunten zijn waarmee de school zich 
profileert, dan kijken we of we dat ook echt herkennen.” In 
die zin kijken de mystery guests ook naar het pr-materiaal 
van de school.

Waardevolle adviezen
De mystery guests vatten hun bevindingen samen in een 
schriftelijke rapportage, die binnen een week aan de school 
beschikbaar wordt gesteld. “Het is niet zo dat wij inspec-
teurs zijn, die wel eens even komen vertellen hoe het moet. 
Nee, wij geven een zo oprecht mogelijk oordeel en denken 
positief met de school mee. Dat levert waardevolle en vooral 
ook praktisch uitvoerbare adviezen op, want niemand zit te 
wachten op aanbevelingen waar de school niets mee kan, 
omdat ze te duur zijn of erg veel tijd en moeite kosten”, 
aldus Schrijver.
De werkwijze van de mystery guests kan per school verschil-
len. “We bieden geen vast pakket aan, maar kijken heel 
goed naar wat de klant van ons verwacht. Sommige scholen 
willen dat het personeel en de leerlingen weten dat er een 

mystery guest komt kijken, natuurlijk 
zonder dat ze weten wie het is, maar 
het kan ook dat wij helemaal onaan-
gekondigd komen. Wat het beste is, 
hangt af van de sfeer van de school 
en bijvoorbeeld ook van de mate 
waarin personeelsleden open staan 
voor eventuele kritiek. Wat je vaak 
ziet, is dat onze adviezen ondersteu-

nend zijn bij al eerder gesignaleerde aandachtspunten. Dat 
is goed voor de versterking van het intern kwaliteitsbeleid. 
Ook kunnen onze adviezen worden gebruikt als extra over-
tuigingskracht om externe partijen, zoals de gemeente, ervan 
te overtuigen dat er actie moet wordt ondernomen, bijvoor-
beeld om de huisvesting te verbeteren.”

Voor een mystery guest belt of mailt u Annelies Schrijver, 
tel. 06-229�9679, aschrijver@vosabb.nl, of Ankie 
Knijnenburg, tel. 06-12928576, aknijnenburg@vosabb.nl.

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

21

Mystery guest houdt school een spiegel voor

Mystery guests tegen 
bedrijfsblindheid
“De adviezen van de mystery guests van VOS/ABB 
waren zeer zinvol en bruikbaar”, zegt rector Peter 
Beij van Het College VOS, de openbare scholenge-
meenschap in Vlaardingen met in totaal ruim 1800 
leerlingen. 
“De open dagen zijn voor ons heel belangrijk in 
onze wervingscampagnes. Ik zag op de website van 
VOS/ABB dat dit aanbod er was, en vond het een
goed idee om ons eens door mensen van buitenaf 
te laten beoordelen. Ik ga zelf tijdens onze informa-
tiebijeenkomsten voor leerlingen en ouders ook wel 
eens in de zaal zitten. Dan zie ik dingen die goed 
gaan, maar ook zaken die beter zouden kunnen. Ik 
spreek dan ook met ouders en leerlingen, die mij 
hun mening geven. Maar het is toch beter, vind ik,
om van tijd tot tijd door een externe deskundige er 
professioneel naar te laten kijken.” 
Beij is zeer positief dat hij al in een week de beschik-
king had over de rapportage van de mystery guests. 
“Gelukkig kwam er niet uit naar voren dat we het 
helemaal anders moesten doen. Er stond wel een 
aantal verbeterpunten in, die we heel goed konden 
gebruiken.” 
De Vlaardingse rector kreeg wel kritiek van zijn per-
soneel toen hij naderhand bekend had gemaakt dat 
er mystery guests langs waren geweest. “Dat vonden 
ze inderdaad niet allemaal even prettig. Sommigen 
voelden zich in eerste instantie gecontroleerd en 
gewantrouwd, maar die verontwaardiging was
gelukkig snel over. Misschien dat dergelijke bezoe-
ken in de toekomst niet meer geheel onaangekon-
digd moeten gebeuren. Je zou het personeel kunnen 
zeggen dat er mogelijk mystery guests worden inge-
zet, alleen moet je dan natuurlijk niet zeggen waar 
en wanneer precies. Ik vind ook dat je dit niet te 
vaak moet doen. Zo ongeveer eens in de drie jaar is 
goed. Je kunt ermee voorkomen dat je bedrijfsblind 
wordt.”

‘Wij 
denken 
positief met 
de school 
mee’



Op de kick-off in Bakkeveen gingen de deelnemers niet 
alleen met elkaar in gesprek over de koers van de nieuwe 
stichting, maar ze gingen ook daadwerkelijk al samen iets 
opbouwen. Dat werd een 18 meter hoge piramide van bam-
boestokken. 

“Het was een inspirerende dag”, concludeert mede-organisa-
tor Menzo de Groot, bovenschools directeur bij de gemeente 
Marum. “We begonnen met een inhoudelijk programma, 
waarbij de deelnemers een actieve inbreng konden hebben. 
’s Middags bouwden we met zijn allen die spectaculaire toren 
op, waarbij direct duidelijk werd dat het hier wel goed zit 
met de onderlinge samenwerking”. 
De Groot liet het programma van de dag over aan twee con-
sultants van VOS/ABB, Ankie Knijnenburg en Ronald Dolfing. 
Hij kijkt er tevreden op terug. “Deze startbijeenkomst was 
heel goed voor de kennismaking en de teambuilding. We 
hebben alleen maar positieve reacties gehad. Zo’n dag is echt 
een aanrader”.

Efficiënter werken
Tot nu toe was er in de drie gemeenten Marum, Grootegast 
en Leek nog integraal bestuur voor het openbaar onderwijs. 

Met een letterlijk opbouwende kick-off-bijeenkomst is in de provincie Groningen de 

nieuwe Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leek, Marum en Grootegast gelanceerd. 

Officieel gaat deze Stichting OPO LMG per 1 januari 2009 van start. De directeuren van 

de 17 betrokken basisscholen kwamen medio november bij elkaar voor een startbij-

eenkomst. Daar bleek dat het met de onderlinge samenwerking alvast goed zit.

Opbouwende kick-off voor nieuw bestuur
Leek, Marum en Grootegast verzelfstandigen openbaar onderwijs
tekst: Lucy Beker • foto: Harry Tielman

De gemeenten Marum en Grootegast hadden wel al de inter-
gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst Imago. Begin dit 
jaar heeft VOS/ABB in opdracht van de drie gemeenten een 
haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Alle drie de 

gemeenten waren daar voorstan-
der van, en het haalbaarheidson-
derzoek van Jan Littink pakte ook 
positief uit. 
“Een zelfstandige stichting met 
voldoende schaalgrootte kan effi-
ciënter en effectiever werken en 
financiële risico’s beter afdekken”, 
aldus De Groot. “De nieuwe stich-
ting bestuurt straks 17 openbare 
basisscholen met in totaal 2000 
leerlingen. We hebben hier in 
Groningen veel kleine scholen en 
dat verandert niet, want het gaat 
puur om een bestuurlijke fusie.”

Bruidsschat
De drie gemeenteraden gingen 
unaniem akkoord met de verzelf-
standiging en besloten ook alle drie 
om een bruidsschat mee te geven. 
“Aanvankelijk leek het erop dat 
we op �1 december 2008 moesten 
starten om de bruidsschat veilig te 

stellen. Nu de bruidsschatregeling is verlengd, kan de nieuwe 
stichting gewoon op 1 januari beginnen”, zegt De Groot. 
Het nieuwe bestuur zal zich allereerst buigen over een nieuw 
strategisch beleidsplan. De missie staat al vast: ‘Investeren in 
leren’. 
De betrokken schooldirecteuren zien het helemaal zitten. 
“Zij vinden dat deze ontwikkeling veel mogelijkheden biedt 
voor het onderwijs”, zegt De Groot. “Op de bouwdag werd 
al duidelijk dat we allemaal op één lijn zitten als het gaat om 
de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die algemene 
toegankelijkheid: daar staan wij pal voor”. 

Informatie
Ook een inspirerende teamdag organiseren? 
Bel VOS/ABB, Ronald Dolfing, 06 229�9687, of mail naar: 
rdolfing@vosabb.nl.
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De directeuren van de basisscholen in Marum, Leek en Grootegast aan het 
werk voor hun eerste gezamenlijke resultaat: een 18 meter hoge piramide.
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Leerkracht overgeplaatst na conflict: 
terecht of niet?

Gelijk en ongelijk

In het primair onderwijs komt 

het wel voor dat een leer-

kracht onvrijwillig wordt over-

geplaatst. Dit gebeurt vooral in 

conflictsituaties, waarbij over-

plaatsing noodzakelijk is om 

tot werkbare verhoudingen te 

komen. Aan de rechter wordt 

dan de vraag voorgelegd of 

zo’n overplaatsing terecht 

heeft plaatsgevonden of niet. 

De uitspraak kan verschillen.

Het geschil
In de uitspraak van de 
Voorzieningenrechter van rechtbank 
Leeuwarden van 25 september 2008 
(sector bestuursrecht, procedure-
nummer AWB 08/1770) ging het om 
een groepsleerkracht die aan haar 
leerlingen een brief voor hun ouders 
had meegegeven, waaruit bleek dat zij het niet eens was met 
het schoolbeleid. Het schoolbestuur vond dit gedrag onac-
ceptabel omdat het onrust in de school teweeg brengt en 
het gezag van de directeur ondermijnt. Het bestuur, dat dit 
aanmerkte als plichtsverzuim, gaf de leerkracht een schrifte-
lijke berisping.

Omdat de leerkracht geen spijt had van haar handeling, en 
bovendien aangaf in het vervolg weer zo te handelen, was 
het vertrouwen van de directeur in deze leerkracht sterk 
afgenomen. In een poging om de verhoudingen tussen bei-
den te herstellen, heeft mediation plaatsgevonden, maar 
zonder succes. Besloten werd om de groepsleerkracht over te 
plaatsen. Aangezien op dat moment geen vaste school voor 
haar beschikbaar was, is zij tijdelijk naar twee verschillende 
scholen overgeplaatst. De leerkracht heeft dit ervaren als 
straf.

De uitspraak
De rechter stelde voorop dat een schoolbestuur bij het 
vaststellen of een conflictsituatie een overplaatsing recht-
vaardigt, een grote mate van beoordelingsvrijheid toekomt. 
In dit geval bestond volgens de rechter een risico op herha-
ling van onacceptabel gedrag, vanwege de opstelling van 
de leerkracht, die immers aangaf geen spijt te hebben. Het 
geschade vertrouwen kon ook door mediation niet worden 
hersteld. Volgens de rechter heeft het schoolbestuur in rede-

lijkheid tot de overplaatsing kunnen beslissen. 
Omdat het schoolbestuur heeft verklaard dat de construc-
tie van werken op twee verschillende scholen een tijdelijke 
oplossing is en dat het de intentie is dat de groepsleerkracht 
binnen het schooljaar op een volledige plek wordt geplaatst, 
is er volgens de rechter voldaan aan de vereiste belangenaf-
weging in het kader van het nemen van een overplaatsings-
besluit.

Jurisprudentie
De vraag of overplaatsing het enige geëigende middel is 
om tot een oplossing te komen, hangt af van de omstan-
digheden van het geval. In een eerdere kwestie (uitspraak 
van de Voorzieningenrechter van rechtbank Haarlem d.d. 
15 augustus 2007, sector bestuursrecht, procedurenummer 
AWB 07-�87�) is uitgesproken dat de directeur te snel naar 
het middel van overplaatsing heeft gegrepen. De rechter gaf 
daarbij overigens wel aan dat hervatting op de oude school 
niet realistisch leek en heeft het schoolbestuur opgedragen 
een overleg met de groepsleerkracht te initiëren met als doel 
om uit de ontstane situatie te geraken.
Als u twijfelt of een bepaalde kwestie wel of niet voldoende 
aanleiding vormt voor een overplaatsing, is het raadzaam om 
contact op te nemen met één de juristen van VOS/ABB.

Suzan Ideler-Ouwens,
advocaat bij VOS/ABB
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fotografie, film, 
televisie en media-
cultuur. Ze worden 
‘mediawijs’ gemaakt. 
Vakonderdelen zijn 
bijvoorbeeld: camera-, 
geluids- en montage-
techniek,  mediagelet-
terdheid (theorievak), 
journalistieke vaar-
digheden en media-
bedrijfskunde. De 
komende jaren wordt de leerlijn doorgetrokken naar klas 2 en 
� met de optie er een eindexamenvak van te maken.
De studio is op �0 oktober officieel geopend door weerman 
Piet Paulusma. Voorafgaand daaraan sprak hoogleraar Anneke 
Smelik (Radboud Universiteit) over het belang van het nieuwe 
vak. “Het is goed jongeren te leren begrijpen wat beelden 
doen met mensen en wat mensen doen met beelden. Alleen 
dan zijn we verzekerd van echte interactie met de media”,  
aldus Smelik.
Informatie: dr. Wim Hilberink, projectleider leerlijn moderne 
media, tel. 0�8-�56�560, of kijk op  www.thorbecke-zwolle.nl.

In het kort
De openbare Thorbecke Scholengemeenschap in 
Zwolle beschikt sinds kort over een volledig uitge-
ruste studio voor het nieuwe vak Moderne Media. 
De studio omvat onder meer een montageruimte 
met twaalf werkplekken, een regie/vergaderka-
mer en een geluidscabine.

Het fonkelnieuwe vak moderne media staat dit school-
jaar voor het eerst op het lesrooster van de Thorbecke 
Scholengemeenschap. Er is twee jaar van voorbereiding inge-
stoken. De brugklassers kunnen op deze school nu kiezen 
uit vier trajecten: sport, technasium, wetenschap of moderne 
media. 

De 5� leerlingen die moderne media hebben gekozen, krij-
gen vijf uur per week les in de nieuwe studio, die is voorzien 
van de nieuwste technologie. “We zijn er wel trots op”, zegt 
John Beumer, pr-manager van Openbaar Onderwijs Zwolle 
en regio. “We hebben hierin geïnvesteerd omdat we al onze 
scholen een eigen profiel willen geven. Het is iets extra’s, 
waardoor de keuze voor een bepaalde school persoonlijker 
wordt”. 
In het vak moderne media leren de kinderen omgaan met 

Thorbecke Scholengemeenschap opent studio moderne media

Brugklassers aan het werk met moderne media 
in de Zwolse Thorbecke Scholengemeenschap.
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Goed onderwijsbestuur 
Het wetsvoorstel voor goed onderwijsbestuur is vorig jaar weer uit de kast 
gehaald, en het ziet er naar uit dat het nu binnen afzienbare termijn toch 
echt een wet zal worden. Dat betekent dat er regels komen voor bestuur en 

toezicht. Schoolbesturen krijgen daar-
mee te maken, want zij werken immers 
met publiek geld. De huidige krediet-
crisis geeft er een actueel tintje aan: 
het is nu wel duidelijk hoe belangrijk 
toezicht is. 
Schoolbesturen moeten hun interne 
toezicht gaan vormgeven en dat kan 
op allerlei manieren. In deze special 
legt Klaas te Bos uit wat voor model-
len mogelijk zijn. Dat het belangrijk is, 
blijkt uit een paar aansprekende recen-
te voorbeelden uit andere sector zoals 
de bouw en de sociale huisvesting. 

Slecht toezicht kan tot 
drama’s leiden. 
Goed toezicht houdt een 
organisatie scherp. 
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S P E C I A L
Toezicht

Brugklassers aan het werk met moderne media 
in de Zwolse Thorbecke Scholengemeenschap.

In deze special:
• • • 26. ‘Goed intern toezicht houdt hele organisatie scherp’
       Adviseur Klaas te Bos over de verschillende mogelijkheden voor scholen om een vorm van intern   
  toezicht te realiseren. Het wetsvoorstel voor goed onderwijsbestuur, dat waarschijnlijk volgend jaar  
  wordt goedgekeurd, maakt het noodzakelijk een keuze te maken.
  
• • • 28.  Wat kunnen schoolbesturen leren van de kredietcrisis?
  Over Onderwijs vroeg het schoolbestuurders en prominenten. Lees de reacties van Hans Dijkstal,   
  Dick Mentink, Paul Zoontjens, Marc Mittenmeijer en Jan van Esch. Die reacties verschillen, maar over  
  één ding zijn ze het wel eens: ‘Ga voorzichtig, conservatief zelfs, met je reserves om’.

• • • 30.  Professionele zoektocht naar de juiste toezichthouders
  Een gesprek met Olaf Smits van Waesberghe, directeur van het Nationaal Register Commissarissen  
  en Toezichthouders. Zijn organisatie bemiddelt in het plaatsen van toezichthouders. De samenwer- 
  king met VOS/ABB maakt het voor het primair en voortgezet onderwijs gemakkelijk om ook 
  gebruik te maken van deze dienstverlening.

Klaas te Bos
06-229�96�9

ntebos@vosabb.nl

Starten met Raad van Toezicht-model? 
Werken aan governance?
Bel of mail onze experts!

Ronald Dolfing
06-229�9687

rdolfing@vosabb.nl

Monica Robijns
06-�00�1175

mrobijns@vosabb.nl

Mariëtte Schilperoort
06-51752�17

mschilperoort@vosabb.nl

Hans Teegelbeckers
06-5160�209

hteegelbeckers@vosabb.nl



”De governance-gedachte 
kwam op in de Verenigde 
Staten na de beurskrach in 
1929. Vanwege de corrup-
tie in die tijd was er geen 
vertrouwen meer in het 
bedrijfsleven en het finan-
ciële systeem. Dat was aan-
leiding voor beter toezicht, 
zodat er meer transparantie 
ontstond”, begint Te Bos. 
“Je zou kunnen zeggen dat 

we nu, bijna 80 jaar later met 
de huidige kredietcrisis, weer 
op zo’n punt staan. Banken 
hebben jarenlang vooral oog 
gehad voor kortetermijnbeleid 
door met allerlei vage pro-
ducten snel geld te verdienen. 
Doordat het intern toezicht 
niet goed functioneerde, heeft 
de financiële sector er een jan-
boel van kunnen maken. We 
kennen de consequenties daar-

van tegenwoordig maar al te goed!” 
Good governance won na de krach van 
1929 steeds meer terrein. Eerst in het 
bedrijfsleven in de VS, later ook buiten 
Amerika en vervolgens ook in andere 
sectoren. “In Nederland zien we dat in 
de non-profitsector goed intern toezicht 
een belangrijk issue is: in de zorg, bij 
woningcorporaties, in het hoger onder-
wijs en bij universiteiten. Het is nu ook 
volop in ontwikkeling in het funderend 
onderwijs.” 
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’Goed intern toezicht houdt hele 
organisatie scherp’

Adviseur Klaas te Bos van VOS/ABB:
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tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

‘Slecht 
intern 
toezicht 
leidde tot 
janboel’

Good governance staat midden in de belangstelling nu waarschijnlijk binnenkort het 

wetsvoorstel voor goed onderwijsbestuur handen en voeten krijgt. 

Adviseur Klaas te Bos van VOS/ABB over het belang van goed intern toezicht.

Klaas te Bos: ‘Hoe je het toezicht organiseert, 
hangt af van de eigen situatie’.



bestuurscultuur.  De meest vergaande 
vorm is een strikte scheiding van bestuur 
en toezicht. Aan de ene kant heb je het 
college van bestuur en aan de andere 
kant de raad van toezicht. Groot voor-
deel is dat dit een heel transparante 
situatie oplevert. Een ander voordeel 
is dat je de raad van toezicht zo kunt 
samenstellen, dat er ook mensen van bui-
ten het onderwijs in zitten. Dat is goed 
voor de maatschappelijke binding met de 
omgeving van de school. Het raad-van-
toezichtmodel zie je in de non-profitsec-
tor vooral in de zorg en bij woningcor-
poraties. Voor een klein schoolbestuur is 
dit wellicht te hoog gegrepen. Je kunt er 
ook voor kiezen om het toezicht binnen 
het bestuur te beleggen. Het algemeen 
bestuur ziet dan toe op het dagelijks 

bestuur, dat verantwoordelijk is voor uit-
voering van de uitgezette beleidslijnen. 
Je kunt de bestuurlijke taken ook beleg-
gen op directieniveau. De managers zijn 
dan in feite het bevoegd gezag, en de 
bestuurders die daarboven zitten, treden 
op als toezichthouder.”
Als het wetsvoorstel volgend jaar door 
het parlement wordt goedgekeurd 
–waarschijnlijk nog wel na de nodige 
aanpassingen- zullen veel schoolbesturen 
een vorm van intern toezicht moeten kie-
zen die goed bij hen past. “Er zijn al veel 
besturen die erop hebben geanticipeerd. 
Een bestuurlijke fusie kan daarvoor aan-
leiding zijn geweest, of verzelfstandiging 
van het openbaar onderwijs. Eén ding is 
in elk geval duidelijk: goed intern toe-
zicht houdt de hele organisatie scherp.”
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Van de plank
Te Bos wijst op het wetsvoorstel voor 
goed onderwijsbestuur, dat in 2006 op de 
plank werd gelegd toen het derde kabi-
net-Balkenende viel. Toenmalig minister 
Maria van der Hoeven van OCW parkeer-
de het voorstel, omdat ze niet over haar 
politieke graf heen wilde regeren. Pas na 
de zogenoemde 100 dagentour van het 
huidige kabinet werd het wetsvoorstel 
weer van de plank gepakt. Na een ver-
trouwelijk advies dat de  Raad van State 
dit jaar uitbracht, is het voorstel op dit 
moment nog steeds in procedure, maar 
naar verwachting zal het binnen nu en 
enkele maanden eindelijk gestalte gaan 
krijgen. 
“Onderwijs wordt betaald met publiek 
geld”, aldus Te Bos, “en je mag dus als 
overheid verwachten dat daar geen 
gekke dingen mee worden gedaan en 
dat bovenal de kwaliteit van het onder-
wijs gewaarborgd is. De gedachte is dat 
de overheid moet kunnen ingrijpen als 
het misgaat. Als het toezicht binnen de 
organisatie zelf niet goed functioneert, 
kan het naar een hoger plan worden 
getild. Zie de discussie over de Stichting 
Islamitische Basisscholen Amsterdam. 
Daar greep staatssecretaris Sharon 
Dijksma in toen bleek dat de kwaliteit 
van het onderwijs in het geding was 
en dat de stichting nauwelijks nog 
bestuurbaar was. In de nieuwe situatie 
ziet de Inspectie niet alleen toe op de 
kwaliteit van het onderwijs, maar ook 
op de kwaliteit van het bestuur. Je kunt 
je natuurlijk afvragen hoe zich dat ver-
houdt tot de vrijheid van onderwijs en 
de autonomie van schoolbesturen. Naar 
verluidt is dit een punt waarover de Raad 
van State in een vertrouwelijke advies is 
gevallen. Maar het is op zich geen gekke 
gedachte, vind ik, dat er van hogerhand 
ingegrepen moet kunnen worden als 
steeds maar weer blijkt dat een bestuur 
zijn opdracht niet goed uitvoert. Juist 
daarom is intern toezicht zo belangrijk. 
Als je dat goed hebt geregeld, hoeft het 
niet zo ver te komen als in Amsterdam.”

Transparantie
Het belang van intern toezicht, staat 
volgens Te Bos dus als een paal boven 
water. De grote vraag is nu volgens hem 
hoe schoolbesturen er vorm aan geven. 
“Alleen al in het openbaar onderwijs 
heb je zes verschillende bestuursvormen. 
De wijze waarop je het intern toezicht 
organiseert, hangt af van de eigen situ-
atie, de complexiteit en de omvang van 
de organisatie en natuurlijk ook van de 

Ondersteuning door 
VOS/ABB
VOS/ABB kan schoolbesturen in het 
primair en voortgezet onderwijs onder-
steuning bieden bij het organiseren van 
intern toezicht. Daarbij komen vragen 
aan bod als ‘Hoe ga ik straks mijn wet-
telijke opdracht vertalen?’ en ‘Welk 
model past het beste bij mijn organisa-
tie?’. De adviseurs van VOS/ABB kunnen 
u laten zien welke mogelijkheden er 
zijn, maar ook waar voor u eventuele 
valkuilen kunnen zijn. Als eenmaal de 
keuze voor een bepaalde vorm van 
intern toezicht is gemaakt, kan dat met 
zich meebrengen dat de statuten moe-
ten worden gewijzigd. Ook kunnen 
er specifieke juridische consequenties 
optreden. Ook hierbij kan VOS/ABB u 
adviseren. Onderstaande adviseurs kun-
nen u meer informatie geven:

Klaas te Bos, 
 06-229�96�9
 ntebos@vosabb.nl  
Ronald Dolfing, 
 06-229�9687 
 rdolfing@vosabb.nl 
Monica Robijns, 
 06-�00�1175 
 mrobijns@vosabb.nl 
Mariëtte Schilperoort, 
 06-51752�17
 mschilperoort@vosabb.nl 
Hans Teegelbeckers, 
 06-5160�209
 hteegelbeckers@vosabb.nl

Waar slecht toezicht 
toe kan leiden
In de media komen geregeld kwesties 
aan bod die laten zien dat slecht toe-
zicht de oorzaak kan zijn van grote 
problemen. Een bekend voorbeeld is de 
aanleg van de Noord-Zuid-metrolijn in 
Amsterdam. Gebrekkig toezicht in com-
binatie met diverse gemeentelijke dien-
sten die langs elkaar heen werkten, 
leidde in het historische centrum van 
de stad tot lekkages in de bouwput van 
de metrolijn. Het gevolg hiervan was 
dat panden aan de Vijzelgracht ernstig 
begonnen te verzakken. De gemeente-
lijke ombudsman van Amsterdam gaf 
een vernietigend oordeel over de gang 
van zaken.

Een ander recent voorbeeld is de 
Rotterdamse woningcorporatie 
Woonbron, die in grote financiële 
problemen is geraakt door de renova-
tie van het voormalige cruiseschip SS 
Rotterdam. Doordat een investeerder 
plotseling afhaakte en Woonbron des-
ondanks ongestoord met het project 
doorging, liepen de kosten voor de 
corporatie op van de eerder geraamde 
6 miljoen tot 200 miljoen euro. Dat was 
reden voor toenmalig PvdA-minister 
Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en 
Integratie om de corporatie op de vin-
gers te tikken, maar de Tweede Kamer 
vond dat zij dat veel te laat deed. Later 
werd Vogelaar door de Partij van de 
Arbeid gedwongen op te stappen.



‘Geen acuut gevaar voor 
investeringsplannen’

Marc Mittenmeijer, vice-voorzitter/
portefeuillehouder financiën College 
van Bestuur van Quadraam Gelderse 
Onderwijs Groep, het bestuur van 13 
vo-scholen in Arnhem, De Liemers en 
Overbetuwe. 

“Door de kredietcrisis zijn wij niet heel 
anders gaan nadenken over onze finan-
ciële reserves. Dat onderwerp stond 
altijd al goed op ons netvlies. Met 1�.000 

leerlingen 
zijn wij een 
fors school-
bestuur, met 
een behoor-
lijke financi-
ele reserve. 
Wij hebben 
enkele jaren 
geleden een 
vermogens-
beheerder 

ingeschakeld, die het mandaat heeft om 
het maximale rendement uit onze liquide 
middelen te halen. Dat doet hij binnen 
de kaders die wij hebben vastgesteld 
en met inachtneming van de landelijke 
regelgeving. Wij hebben hoofdzakelijk 
staatsobligaties en garantieproducten, 
waarbij de inleg aan het eind van de 
looptijd gegarandeerd is. 

Door de kredietcrisis zijn veel stukken 
veel minder waard geworden, zelfs min-
der dan de nominale waarde. Als we die 
stukken nu zouden verkopen, lijden we 
verlies. We moeten die stukken waar-
schijnlijk tot het einde van de looptijd in 
portefeuille houden. Dit stelt ons ove-
rigens niet voor (acute) problemen. We 
handhaven onze investeringsplannen, 

maar ik kan me wel voorstellen dat met 
name een aantal grote huisvestingsinves-
teringen iets worden uitgesteld.

De recente ontwikkelingen hebben er 
overigens wél toe geleid dat we voortaan 
eenmaal per jaar een onafhankelijke par-
tij inschakelen om een oordeel te geven 
over de manier waarop onze financiële 
reserves zijn weggezet. Deze partij zal de 
activiteiten van onze vermogensbeheer-
der kritisch tegen het licht houden.” 

‘Blijf conservatief met 
reserves omgaan’

Hans Dijkstal, voormalig fractievoorzitter 
VVD, voorzitter van de adviescommissie 
beloning en rechtspositie ambtelijke en 
politieke topstructuur (de commissie-
Dijkstal) en lid van de Raad van Toezicht 
van het Rijnslands Lyceum in Wassenaar. 

“Schoolbesturen kunnen ongetwijfeld 
iets leren van de kredietcrisis, maar laten 
we het vooral niet overdrijven! Want 

laten we wel zijn: de meeste schoolbe-
sturen hebben volgens mij in de eerste 
plaats te maken met een gebrek aan 
geld, en niet met enorme overschotten. 

Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel 
bepaalde reserves zijn. Een verantwoorde 
reserve is natuurlijk ook prima. Ten aan-
zien van deze reserves zijn schoolbestu-
ren gebonden aan een aantal landelijke 
regels, die overigens voor álle publieke 
instellingen gelden. De belangrijkste 
regel blijft wat mij betreft: ga risicomij-
dend, met een zeker conservatisme, met 
reserves om. Beleg dus niet in aandelen, 
maar zet reserves op een spaarrekening 
of een depositierekening of koop obli-
gaties. Ik heb de indruk dat de huidige 
landelijke regels goed zijn en dat er geen 
aanleiding is om deze te wijzigen. 

Waar ik me veel meer zorgen over maak: 
de economische recessie die op de loer 
ligt. Als die er werkelijk komt, kan dat er 
bijvoorbeeld toe leiden dat de rijksover-
heid minder middelen beschikbaar heeft 
voor scholen. Als dat gebeurt, zullen 
scholen daar zeker last van krijgen.”
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Wat kunnen schoolbesturen leren 
van de kredietcrisis?
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tekst Karin van Breugel • foto’s Gerhard van Roon, Vincent van den Hoogen, Martin Droog

Schoolbesturen zijn vooralsnog geen geld kwijtgeraakt bij de recente kredietcrisis, in 

tegenstelling tot een aantal gemeenten en provincies. Toch werpen de recente ontwik-

kelingen de vraag op of schoolbesturen, die immers ook werken met overheidsgeld, iets 

kúnnen en moeten leren van de crisis. Over Onderwijs vroeg het een aantal schoolbe-

stuurders, leden van VOS/ABB en landelijke prominenten. 

‘Scholen 
hebben 
geen 
enorme 
overschotten’

Marc Mittenmeijer Hans Dijkstal



heid stelt momenteel geen eisen aan de 
bekwaamheid van schoolbestuurders. Ik 
denk dat de kredietcrisis ertoe zal bijdra-
gen dat de wetgever op termijn nadere 
deugdelijkheidseisen aan de leden van 
een bestuur stelt ten aanzien van het 
financieel beheer. Financieel wanbeheer 
moet tot ontslag kunnen leiden. Dat 
dient naar mijn mening in de komende 
Wet goed bestuur te worden geregeld.”

‘Behoefte aan meer 
transparantie’

Paul Zoontjens, hoogleraar 
Onderwijsrecht aan de Universiteit van 
Tilburg.

“Het is niet bekend hoe groot de reser-
ves van schoolbesturen momenteel zijn. 
Er waren signalen dat het in de bve-sec-
tor om enkele miljarden gaat. Binnen 
het po en vo gaat het om heel andere 
bedragen, maar menig groot schoolbe-
stuur heeft vermoedelijk reserves boven 
het miljoen. De kredietcrisis is wat mij 
betreft een goede aanleiding om ervoor 
te zorgen dat er meer inzicht komt in de 
omvang van de reserves van schoolbestu-
ren. Een grotere openheid en transparan-
tie is belangrijk!

Daarnaast zou het goed zijn als er een 
discussie op gang komt over de manier 
waarop besturen met hun reserves 
omgaan. Natuurlijk zijn er landelijke 
regels, die voorschrijven dat zij risicomij-
dend met hun geld moeten omspringen. 
Maar gebeurt dat in de praktijk ook 
altijd? 
Wat mij betreft hoeft de overheid voor-
alsnog niet meteen met extra wet- en 
regelgeving te komen. De handschoen 
moet eerst door de sector zelf worden 
opgepakt. Laat de PO- en de VO-raad 

maar eens een discussie in hun eigen ach-
terban initiëren over de manier waarop 
er met reserves wordt omgegaan, en de 
eventuele risico’s die daarbij genomen 
mogen worden. Kortom: laat de sector 
zélf afspraken maken.” 
 

‘Profiteren van de crisis’

Jan van Esch, algemeen directeur/
bestuurder Onderwijsgroep Zuid-
Hollandse Waarden

“Als schoolbestuur moet je natuurlijk 
altijd veilig en voorzichtig met je reser-
ves omgaan. Dit verandert niet door de 
kredietcrisis. Er zijn landelijke afspraken 
gemaakt over de omvang van verant-
woorde reserves. Wij zitten ongeveer 
in het midden van de bandbreedte die 
daarvoor wordt gehanteerd. Ik vermoed 
dat veel schoolbesturen door de krediet-
crisis iets meer naar de bovenkant van de 
bandbreedte gaan opschuiven. 
Het is goed om kritisch te blijven naden-
ken over de reserve die je in jouw situ-
atie verantwoord vindt. Stel dat er grote 
huisvestingsinvesteringen op stapel 
staan, dan is daar veel geld voor nodig. 
En als de economie bijvoorbeeld floreert, 
is het weer handig om een reserve te 
hebben voor de personeelskosten. In een 
bloeiende economie is het immers moei-
lijker om personeel te vinden en dan ben 
je soms gedwongen om mensen in hoge-
re schalen aan te nemen of op inhuur-
basis. Voor die extra kosten reserveer je 
dus. In het huidige economische klimaat 
wordt het voor scholen vermoedelijk juist 
weer wat makkelijker om goed personeel 
te vinden. Veel mensen beschouwen het 
onderwijs als een veilige haven – veiliger 
dan het bedrijfsleven. Wat dat betreft 
kan het onderwijs misschien dus nog wel 
profiteren van de huidige situatie.”  
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‘Grenzen aan autonomie 
en deregulering’

Dick Mentink, emeritus hoogleraar 
Onderwijsrecht en bestuurder bij 
Faculteit Rechtsgeleerdheid Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

“Uitgangspunten van het onderwijsbe-
leid zijn deregulering, autonomievergro-
ting en good governance. Ik voorzie dat 
de kredietcrisis tot enige aanscherpingen 
zal leiden op het gebied van financieel 
beheer en besteding van de publieke 
middelen bij onderwijsinstellingen. 
Neem als voorbeeld ‘risicovol beleg-
gen’. Onlangs is in het primair onderwijs 
onderzoek gedaan naar de naleving 
van de Regeling beleggen en belenen. 
Het blijkt dat de regeling in hoofdlij-
nen wordt nageleefd, maar dat niet 
alle bestuurders risicomijdend beleggen 
en voldoende inzicht hebben in hun 
vermogenspositie. Het zou mij dan ook 
niet verbazen als de overheid met aan-
gescherpte regels komt ten aanzien van 
beleggen en het externe en interne toe-
zicht erop.
Het interne toezicht raakt aan de rolver-
deling tussen het College van Bestuur 

en de Raad van 
Toezicht, bij 
grote onder-
wijsinstellingen. 
De RvT vervult 
de rol van 
onafhankelijk 
toezichthou-
der, zeker ook 
op financieel 
gebied. De kre-
dietcrisis heeft 

duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is 
dat een RvT niet in de eerste plaats een 
‘klankbord’ voor het bestuur is, maar zich 
vooral onafhankelijk en kritisch opstelt.  
En hieraan gerelateerd punt: de over-

‘Aan-
scherping 
regels zou 
me niet 
verbazen’

Dick Mentink Paul Zoontjens Jan van Esch
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”Het archetype van de grijze sigarenro-
kende toezichthouder verdwijnt”, vertelt 
Smits van Waesberghe in het kantoor 
van het Nationaal Register, vlak bij het 
Malieveld en het Provinciehuis in Den 
Haag. “Het zijn niet meer de notabelen 
uit stad of dorp, vaak bekenden van 
elkaar, die lang blijven zitten. De oude 
beelden van weinig evaluatie en geringe 
doorstroming brokkelen gelukkig in snel 
tempo af.” 
Het Nationaal Register heeft al veel 
ervaring met het plaatsen van toezicht-
houders bij bedrijven, waaronder grote 
internationale concerns, maar ook bij 
non-profitorganisaties, zoals zorginstel-
lingen en woningcorporaties. Binnen 
het onderwijs wordt er tot nu toe vooral 
bemiddeld voor toezichthouders bij 

ROC’s, hogescholen en universiteiten. De 
samenwerking met VOS/ABB zal ertoe 
leiden dat ook schoolbesturen voor pri-
mair en voortgezet onderwijs gebruik 
gaan maken van de dienstverlening van 
het Nationaal Register.

Diversiteit heel belangrijk
In de databank van het Nationaal 
Register zitten de namen van ongeveer 
1100 mannen en 900 vrouwen met 
verschillende achtergronden. Veel men-
sen melden zichzelf bij het Nationaal 
Register aan, anderen worden benaderd. 
“Al deze mensen hebben wij op het 
netvlies of zitten al in het netwerk van 
ons bureau. In elk geval is diversiteit 
heel belangrijk”, benadrukt Smits van 
Waesberghe, “omdat een raad van toe-

zicht een gezonde maatschap-
pelijke mix moet zijn. Een school 
heeft een gemengde populatie.
Dat moet ook gelden voor 
de raad van toezicht die het 
bestuur controleert. Daar moe-
ten dus volgens het ideale plaat-
je mannen en vrouwen inzitten, 
autochtonen en allochtonen, 
mensen uit het onderwijs, maar 
ook uit het bedrijfsleven of 
andere sectoren, generalisten en 
specialisten, enzovoort.” 
Organisaties die bij het 
Nationaal Register aankloppen, 
krijgen eerst een intakegesprek 
over welk soort kandidaten zij 
voor ogen hebben. In dat eerste 
gesprek is het ook van belang 
dat duidelijk wordt hoe de 
organisatie ervoor staat en waar 
die heen wil. “Toezichthouder 
is geen erebaantje meer, er 
is tegenwoordig een zeker 
afbreukrisico aan verbonden. 
Sommige mensen vinden het 
juist een uitdaging om bij een 

instelling aan de slag te gaan die in 
moeilijk vaarwater verkeert, maar ande-
ren doen dat liever niet. Het is voor ons 
ook belangrijk om te weten wie de orga-
nisatie zelf al op het oog heeft en waar 
nog de witte vlekken zitten? Wil de klant 
een accountant die goed kan terugblik-
ken of juist een financieel expert die 
actief kan sturen? Wil hij iemand uit de 
eigen lokale gemeenschap of juist van 
buiten de regio? En welk type voorzitter 
is gewenst? Als we daar allemaal ant-
woord op hebben, kunnen we een goede 
profielschets maken en daar kandidaten 
bij zoeken. We hebben acht adviseurs 
die we inzetten bij zoekopdrachten. 
Zij maken een groslijst en bespreken 
die met de klant. Aan de hand van een 
shortlist kunnen we kandidaten echt 

Professionele zoektocht naar de juiste toezichthouders
VOS/ABB werkt samen met het Nationaal Register

VOS/ABB is voor haar leden een exclusieve samenwerking aangegaan met het Nationaal 

Register Commissarissen en Toezichthouders. Deze organisatie bemiddelt in het plaatsen 

van toezichthouders en commissarissen in het bedrijfsleven en de non-profitsector. Direc-

teur is Olaf Smits van Waesberghe.

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt
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Olaf Smits van Waesberghe, directeur Nationaal Register 
Commissarissen en Toezichthouders.
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Professionele zoektocht naar de juiste toezichthouders
gaan benaderen. Als klanten dat wil-
len, kunnen we ook extern werven met 
een advertentie. Dat heeft als voordeel 
dat je als organisatie aan je omgeving 
actief kunt laten zien dat je niet alleen 
mensen uit je inner circle zoekt, maar dat 
je je zoektocht objectiveert. Adverteren 
werkt vooral als je één of meer regio-
naal betrokken toezichthouders zoekt. 
Per vacature spreken we met drie of vier 
kandidaten, zodat er meer keuze is dan 
vroeger, toen er bij wijze van spreken 
één mannetje bij één vacature werd 
gezocht en het direct was geregeld.”

Toolkit in de maak
De samenwerking biedt VOS/ABB-leden 
niet alleen de mogelijkheid om op een 
professionele wijze geschikte kandida-
ten voor raden van toezicht te vinden, 
er wordt ook een toolkit samengesteld 

met richtlijnen voor goed toezicht. Het 
Nationaal Register heeft al vergelijkbare 
publicaties met richtlijnen samengesteld 
in samenwerking met de zorgsector en 
de pensioenfondsen. In de toolkit komen 
checklists voor bijvoorbeeld profielschet-
sen, werving en selectie, verschillende 
reglementen, integriteitskwesties en 
zaken rond aansprakelijkheid. Op dit 
moment wordt hard aan de toolkit voor 
het onderwijs gewerkt, waarbij ook de 
PO-Raad, de VO-raad en het accountants- 
en adviesbureau PricewaterhouseCoopers 
betrokken zijn. Het is de bedoeling om 
het boekje te presenteren op een con-
gres over toezicht, dat VOS/ABB en het 
Nationaal Register in het voorjaar zullen 
organiseren. 

Meer informatie over de toolkit en het 
congres volgt op www.vosabb.nl.

Colofon
Over Onderwijs is het relatieblad van 
VOS/ABB, de vereniging van openbare 
en algemeen toegankelijke scholen 
en een van de grootste werkgeversor-
ganisaties in het onderwijs. Bijna �00 
besturen met circa 2800 scholen en ruim 
850.000 leerlingen zijn aangesloten.
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Geboren netwerker
Olaf Smits van Waesberghe (��) stu-
deerde bedrijfsrecht aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. Op zijn 
25ste schrijft hij zich samen met een 
studievriend in bij de Kamer van 
Koophandel om mensen uit het mid-
den- en kleinbedrijf te koppelen aan 
senior executives, die vervroegd waren 
gestopt met werken. “De vut-regeling 
was in zwang geraakt en daar maakten 
ook veel managers gebruik van. Het 
leek ons een gat in de markt om hen 
te bemiddelen voor adviesfuncties bij 
MKB-ondernemingen”, zo vertelt hij 
in 2007 aan het blad ‘De commissaris’. 
In 1992 kwam Smits van Waesberghe 
in contact met het Bestuursregister, 
dat in 2002 onder zijn leiding werd 
gefuseerd met de databanken van de 
werkgeversorganisatie VNO/NCW, de 
vakbonden FNV, CNV en MHP en het 
Nederlands Centrum van Directeuren 
en Commissarissen. In 200� werd het 
Nationaal Register verder gefuseerd 
met het CommissarissenRegister.

Meer informatie over het 
Nationaal Register staat op 
www.nationaalregister.nl.

VOS/ABB-keurmerk
Marc Otto, directeur bedrijfsvoering 
van VOS/ABB, vertelt dat VOS/ABB het 
Nationaal Register  heeft benaderd 
voor samenwerking. “Het Nationaal 
Register heeft een groot databestand 
waar onze leden uit kunnen putten. 

Het is een onafhankelijk stichting zon-
der winstoogmerk, die tarieven han-
teert die ver onder die van commerci-
ele bureaus liggen. Onze leden kunnen 
gebruikmaken van kennis en expertise, 
die wij als VOS/ABB niet allemaal in 
huis hebben. Werving en selectie van 
toezichthouders behoort simpelweg 
niet tot onze corebusiness.” 

Otto benadrukt dat met het VOS/ABB-
keurmerk voor de samenwerking met 
het Nationaal Register, de leden gega-
randeerd zijn van kwaliteit. 

Als u meer informatie wilt over de 
samenwerking van VOS/ABB met het 
Nationaal Register, kunt u contact 
opnemen met Marc Otto: 0��8-�0�81� 
of motto@vosabb.nl 
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