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goede zet!”, aldus Van der Veen. “Onze consultants blijven 
gewoon als VOS/ABB’ers actief, dus in die zin verandert er voor 
onze leden en klanten niet veel.” 
Wat wel is veranderd, is dat de leiding van de vereniging 
nu in handen is van Van der Veen en niet meer van Theo 
Hooghiemstra. “Die heeft na het reorganisatietraject, dat hij 
overigens prima heeft begeleid, ervoor gekozen om zijn loop-
baan buiten VOS/ABB voort te zetten.”

Op pagina 9 kunt u meer lezen over het ouderinitiatief voor 
openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld. Op pagina 8 
staat een artikel over de kwestie rond het ontslag van het 
bestuur van Akkoord! PO.

VOS/ABB heeft onder leiding van secretaris Ritske van der 
Veen een plan opgesteld, waarin duidelijk wordt waar de 
vereniging voor staat en wat VOS/ABB als belangenbeharti-
ger de komende tijd gaat doen. Het integrale verenigings-
plan en een managementsamenvatting zijn beide voor 
leden van VOS/ABB in te zien op www.vosabb.nl (rubriek 
publicaties).

”Dit is het logische vervolg op de sectorvorming in het fun-
derend onderwijs”, zegt verenigingssecretaris Ritske van der 
Veen, het nieuwe en tegelijkertijd bekende gezicht van de 
vereniging. Van der Veen was jarenlang binnen VOS/ABB 
adviseur en kent de bestuurs- en managementwereld van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zeer goed. 
“Doordat VOS/ABB zich nu niet meer bezighoudt met de 
algemene belangenbehartiging, zoals de tijdrovende cao-
onderhandelingen, kan de vereniging zich meer specifiek 
richten op zaken die met het openbare karakter en de alge-
mene toegankelijkheid van het onderwijs te maken hebben. 
Je zou kunnen zeggen dat wij ons als vereniging weer bezig-
houden met onze corebusiness. We zijn nu een geconcen-
treerde maar tegelijkertijd actieve en assertieve organisatie, 
met – en dat is belangrijk voor het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs - een verlaagd ledentarief.”

Nieuwe initiatieven
Van der Veen legt uit wat de vereniging nieuwe stijl gaat 
doen. “Samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs begin-
nen we een imagocampagne voor het openbaar onderwijs. 
Een ander voorbeeld van onze specifieke belangenbeharti-
ging is de begeleiding die wij aan een groep ouders bieden 
om in Barneveld openbaar voortgezet onderwijs van de 
grond te krijgen. Een belangrijke kwestie, waar we ons echt 
hard voor maken. Dit raakt de keuzevrijheid van ouders en 
het uitgangspunt dat er overal goede scholen moeten zijn 
waar leerlingen en personeel kunnen zijn wie ze zijn. Goed 
nieuws is dat de seinen op groen staan. Dit gaat lukken!”
“Wie de berichtgeving op onze website en in de nieuwsbrie-
ven heeft gevolgd, kan het niet zijn ontgaan dat wij onlangs 
juridische steun hebben verleend aan het ontslagen bestuur 
van de stichting Akkoord! PO in Noord-Limburg, omdat daar 
de bestuursvrijheid van het openbaar onderwijs ernstig in 
het geding was en helaas nog steeds is. Deze zaak heeft zich 
voor het openbaar onderwijs in de verkeerde richting ont-
wikkeld, wat betekent dat wij daar nodig blijven. Gelukkig 
hebben wij  steun gekregen vanuit de Tweede Kamer.”

Waardevolle partner
De vereniging staat sinds 1 september organisatorisch los van 
VOS/ABB Consulting, dat nu onder de vleugels van advies-
bureau Leeuwendaal valt. Dit bureau in Rijswijk was op 
zoek naar een waardevolle partner om zijn dienstverlening 
in het funderend onderwijs te verbreden, terwijl VOS/ABB 
Consulting versterking zocht. 
“Voor de leden en klanten van VOS/ABB is dit echt een 

De samenwerking tussen VOS/ABB Consulting en adviesbureau Leeuwendaal is op 1 september 

officieel van start gegaan. Dit betekent in de praktijk dat het dienstverleningspakket is uitgebreid, 

waardoor beter kan worden ingespeeld op de behoeften van het onderwijsveld. De samenwer-

king sluit aan op de nieuwe rol die de vereniging VOS/ABB heeft, nu de PO-Raad en de VO-raad 

de algemene werkgeversbelangen behartigen.

Openbaar en algemeen toegankelijk weer centraal
tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

VOS/ABB nieuwe stijl officieel van start

� VOS/ABB staat pal voor 
algemene toegankelijkheid.
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Goede tijden, slechte tijden
De openbare scholen en de alge-
mene toegankelijkheid van het 
onderwijs staan midden in de 
schijnwerpers. Staatssecretaris 
Sharon Dijksma van OCW heeft 
haar beleidsbrief over het open-
baar onderwijs met de Tweede 
Kamer besproken. Kamerbreed 
werd de grote maatschappelijke 
waarde van de openbare scholen 
nog eens duidelijk onderstreept. 
Een van de resultaten is dat 
Dijksma gaat kijken of bij het 
stichten van openbare scholen 

de directe meting kan worden toegepast. Zo kan bijvoor-
beeld in ‘ontkerstende’ nieuwbouwwijken eindelijk eens de 
échte behoefte aan onderwijs worden gemeten.
In het van oorsprong orthodox christelijke Barneveld is op 
aandringen van de gemeenteraad zo’n directe meting uitge-
voerd. Het resultaat is dat - in tegenstelling tot wat jarenlang 
werd beweerd – blijkt dat ouders daar graag een openbare 
school voor voortgezet onderwijs willen. Op pagina 9 leest u 
er meer over.
Helaas zijn er in Noord-Limburg negatieve ontwikkelingen 
rond het ontslag van het bestuur van de verzelfstandigde 
stichting Akkoord! PO. Wij hebben de rechter met in onze 
ogen zeer valide argumenten tevergeefs ervan willen over-
tuigen dat in deze kwestie misbruik wordt gemaakt van de 
regels voor goed toezicht. De realiteit is nu dat de bestuur-
lijke vrijheid van het verzelfstandigde openbaar onderwijs in 
gevaar is. U kunt erop rekenen dat wij er alles aan doen om 
deze kwestie ten goede te keren! Meer hierover leest u op 
pagina 9 in dit nummer.

Ritske van der Veen
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Commentaar

‘Kookuniversiteit’ voor kinderen 
Het  provinciebestuur van Limburg wil 100.000 euro uittrekken 
voor de oprichting van een kookuniversiteit voor kinderen in 
de leeftijd van 6 tot 1� jaar. Het plan komt van twee Venlose 
ondernemers die daarvoor de Kokkerelli B.V. hebben opge-
richt. Ze haken in op de plannen van het Venlose Innovatie 
Centrum voor gezonde voeding, dat samenwerkt met 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum. 

De bedoeling is om kinderen op een creatieve en speelse 
manier met gezonde voeding in aanraking te laten komen. 
De kinderen leren niet alleen koken in kookstudio’s, maar ze 
leren ook hoe groenten worden geteeld, geoogst en bereid. 
Het gaat erom dat kinderen leren koken, proeven en experi-
menteren met voeding. De verwachting is dat Kokkerelli in de 
zomer van 2011 haar deuren opent.

Scholen	die	zich	willen	oriënteren	op	de	mogelijkheden	
van	andere	schooltijden,	kunnen	in	november	deelnemen	
aan	een	masterclass	in	Zwolle,	Eindhoven	of	Haarlem.	
VOS/ABB	organiseert	deze	masterclasses	in	samenwer-
king	met	de	initiatiefgroep	Andere	tijden.

Net als op de succesvolle masterclasses van vorig jaar zullen 
ervaringsdeskundigen ingaan op het proces dat zij hebben 
doorlopen om het vijf-gelijke-dagenmodel op hun school 
in te voeren. Andere tijden kunnen ook worden ingevoerd 
op basis van het bioritmemodel of het 7-tot-7-model. In het 
vorige nummer van Over Onderwijs, nr. � van juli 2009, stond 
een uitvoerig artikel over deze verschillende mogelijkhe-
den van andere schooltijden. De initiatiefgroep heeft deze 
modellen ontwikkeld omdat ze vindt dat de huidige school-
tijden niet meer passen bij de moderne tijd. 
De masterclasses zijn op de volgende data en locaties:
• � november, Zwolle
• 10 november, Eindhoven
• 12 november, Haarlem

De bijeenkomsten duren van 1� tot 17 uur. Deelname kost 
1�0 euro per persoon. Aanmelden kan door een mailtje te 
sturen aan sbolenius@vosabb.nl. 
Informatie: Jan Littink, jlittink@vosabb.nl of 06-2928�81

Masterclasses: Andere Tijden

De	stichting	Meerkring,	het	verzelfstandigde	schoolbe-
stuur	voor	openbaar	onderwijs	in	Amersfoort,	gaat	inten-
sief	samenwerken	met	NOKIK	Kinderopvang	uit	Haarlem.	
Begin	2010	opent	NOKIK	de	eerste	buitenschoolse	
opvang	die	naadloos	aansluit	op	de	doorgaande	leerlijn.

”Meerkringscholen geven geen onderwijs, Meerkringscholen 
ontwikkelen kinderen. En de ontwikkeling van kinderen ein-
digt niet om drie uur ’s middags”, zegt algemeen directeur 
Willem Kuijpers van de bij VOS/ABB aangesloten stichting. 
De samenwerking met NOKIK is erop gericht om binnen de 
pedagogische visie van het openbare schoolbestuur en de 
scholen die daaronder vallen met een divers activiteitenaan-
bod invulling te geven aan de buitenschoolse opvang. 

Met dit initiatief wil Meerkring aansluiten op de behoefte 
van ouders, leerlingen en de openbare scholen om ook in de 
buitenschoolse opvang een kwaliteitsimpuls te geven aan de 
ontwikkeling van kinderen. “Natuurlijk maken we er geen 
lange schooldag van”, aldus Kuijpers. Er komt een activitei-
tenprogramma per school, waarbij de behoeften en wensen 
van ouders en kinderen voorop staan. Dat kan voor de ene 
school resulteren in een kunst- en cultuurprogramma na 
schooltijd, terwijl de andere school zich op sport focust. 
De eerste openbare scholen in Amersfoort starten begin 2010 
met de nieuwe buitenschoolse opvang en naschoolse 
activiteiten. 

Amersfoort kiest voor bso met 
doorgaande leerlijn
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Cyberouders is een initiatief van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO). Die startte in 200� 
al een proefproject. Dat is nu, met steun van de 
ministeries van Economische Zaken en OCW, uit-
gegroeid tot een ambitieus driejarig project, dat 
zich richt op ouders omdat juist zij een belangrij-
ke rol spelen bij het internetgebruik door kinde-
ren. “Wat er thuis rond internet gebeurt, heeft 
zijn effect op school en andersom”, zegt Ancella 
Evers-de Boer, beleidsadviseur bij de VOO en 
projectcoördinator van Cyberouders.
Om duidelijk te maken wat een cyberouder is, 
maakt zij een vergelijking met de verkeersouder. 
“De cyberouder zou je kunnen beschouwen als 
de verkeersouder op de digitale snelweg. Maar dan wel een 
met extra taken: niet alleen zorgen voor het veilig overste-
ken, maar ook in actie komen als de situatie gevaarlijk wordt. 

7over onderwijs

tekst: Jan Barendse • foto: José Krijnen

Cyberouders: 
gidsen op de digitale snelweg
Met behulp van het nieuwe project Cyberouders kunnen scholen het internetgebruik voor hun 

leerlingen veiliger maken. Het project heeft tot doel een netwerk van internetdeskundige ouders, 

cyberouders, binnen de scholen op te zetten. Begin 2010 wordt begonnen met het werven van 

geschikte ouders. 

Project voor veilig internetgebruik door kinderen

De cyberouder moet geworteld zijn in de school en 
daar fungeren als centraal aanspreekpunt over vei-
lig internetgebruik voor ouders en leerkrachten”. 

Profielsites
“De cyberouder let op digitaal pesten, profielsites 
als Hyves en Sugababes, en real-lifegames, zoals 
Habbo”, zegt Evers. “Bij Habbo bijvoorbeeld kun-
nen kinderen, die soms pas acht jaar zijn, een 
kamer ‘huren’ en punten kopen om die kamer in 
te richten. Als ze slordig omgaan met hun wacht-
woord, lopen ze een risico op diefstal. Vorig jaar 
zijn daar een paar kinderen voor veroordeeld. Wij 
willen ouders de gereedschappen aanreiken om 

aan dit soort dingen opvoedkundig aandacht aan te beste-
den”, aldus Ancella Evers. 
De ouders die onderdeel van het netwerk gaan vormen, 
worden geworven via ouderavonden. In februari 2010 start 
de eerste ronde in Midden-Nederland. Direct daarna kunnen 
ouders zich aanmelden via www.cyberouders.nl. Er is dan 
ook een handboek beschikbaar. Gemikt wordt op een eerste 
deelname van zo’n honderd scholen. In de zomer van 2010 
staan regiobijeenkomsten voor de cyberouders gepland. Ook 
zit er een cursusaanbod in de pen. De website zal steeds meer 
informatie bieden.

Onafhankelijk platform
Die informatie op de website zal ook afkomstig zijn van 
aanbieders van producten en diensten op het gebied van 
internetveiligheid. Op het eerste gezicht lijkt dat een opening 
voor al te commercieel ingestelde of misschien zelfs dubi-
euze aanbieders, maar dat risico wordt volgens Ancella Evers 
afdoende bestreden door een kritische beoordeling vooraf 
door een onafhankelijk platform. Evers: “Dat kan een kwali-
teitskeurmerk afgeven. We vinden dat platform erg belang-
rijk, omdat school en cyberouder alleen op grond van goede 
informatie samen een doordachte aanpak kunnen opstellen”. 
Het project wil ook een bijdrage leveren aan nieuwe pro-
ducten voor de internetveiligheid. Daarbij denkt Ancella niet 
direct aan filters, want kinderen hebben vaak gauw door hoe 
ze die kunnen uitschakelen. “Het werkt een stuk beter om 
het gesprek aan te gaan met kinderen. Wellicht is er behoefte 
aan een internetdiploma voor ouders en kinderen. Zo’n vraag 
kan naar het platform en wellicht pakt een aanbieder het 
op”. 
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De cyberouder: aanspreekpunt voor leerlingen én 
leerkrachten over internetgebruik.

‘Het gaat 
over 
digitaal 
pesten, 
Hyves en 
games als 
Habbo’



Limburgse affaire de positie van verzelfstandigde stich-
tingen voor openbaar onderwijs elders in het land niet in 
gevaar hoeft te brengen. Ze wijst erop dat de statuten wet-
telijk moeten voorzien in een regeling over de wijze van 
(her)benoeming, schorsing en ontslag. “Het is aan gemeente 
en verzelfstandigd bestuur om de precieze invulling van deze 
bepaling vorm te geven”, aldus Dijksma.
De staatssecretaris ziet in de Limburgse kwestie ook geen 
reden om het extern toezicht van de gemeenten op het 
bestuurlijk verzelfstandigde openbaar onderwijs te wijzigen. 
Ze wijst er in dit kader wel op dat het wetsvoorstel ‘Goed 
onderwijs, goed bestuur’ de mogelijkheid biedt om het interne 
toezicht over te laten aan een raad van toezicht.

VOS/ABB komt in het verlengde van 
de Limburgse kwestie met een voor-
stel om het toezicht op het openbaar 
onderwijs te onderwerpen aan objec-
tieve criteria. Het is aan de politiek 
om te bepalen of verzelfstandigde 
stichtingen daadwerkelijk zelfstandig 
kunnen zijn of dat de lokale bestuur-
ders met hun politieke belangen naar 
willekeur kunnen blijven handelen.

De Limburgse affaire was voor VOS/ABB reden om de nood-
klok te luiden, want door het optreden van de gemeentelijke 
toezichthouders is de bestuurlijke vrijheid van het openbaar 
onderwijs in het hele land ernstig in gevaar gekomen. Zeker 
nu de voorzieningenrechter in Roermond de toezichthouders 
in het gelijk heeft gesteld, lijkt het hek van de dam. Het 
openbaar onderwijs is in feite overgeleverd aan de willekeur 
van plaatselijke politici, die via gemeentelijke toezichthou-
ders hun invloed naar believen kunnen gebruiken.

Kwaliteit op alle fronten
VOS/ABB kreeg na de uitspraak van de voorzieningenrechter 
steun van PvdA-Tweede Kamerlid Margot Kraneveldt. Zij 
stelde schriftelijke vragen aan staatssecretaris Sharon Dijksma 
van OCW. Kraneveldt benadrukte dat er bij Akkoord! PO 
geen reden had mogen zijn om in te grijpen, omdat de kwa-
liteit van het openbaar onderwijs in geen enkel opzicht in 
het geding was. De stichting, die actief is in Venlo en omstre-
ken, biedt goede onderwijskwaliteit. Ouders zijn over het 
algemeen tevreden, wat zich vertaalt in een groeiend aantal 
leerlingen. Dat mag een grote prestatie worden genoemd, 
omdat Noord-Limburg een krimpgebied is. De grote tevre-
denheid onder de ouders wordt gedeeld door het personeel. 
Bovendien is Akkoord! PO een financieel gezonde organisa-
tie, wat te danken is aan het jarenlange consistente beleid 
van de algemeen directeur en het ontslagen bestuur. 
Reden te meer om te veronderstellen dat het bestuur niet 
ontslagen had mogen worden.

Positie niet in gevaar
In haar antwoorden op de vragen van Kraneveldt, stelt 
Dijksma dat zij als staatssecretaris niet wil ingaan op 
de legitimiteit van het ontslag van het bestuur, omdat 
er momenteel een bodemprocedure loopt en de zaak 
dus nog onder de rechter is. Wel wil ze kwijt dat de 

Noord-Limburg stond de laatste maanden 

op bestuurlijk onderwijsgebied midden in de 

schijnwerpers. Het toezichthoudend orgaan 

GOTPOO van vijf gemeenten ontsloeg in juli het 

voltallige bestuur van de bij VOS/ABB aange-

sloten stichting Akkoord! PO. Reden voor het 

ontslag was de weigering van het bestuur om 

op voorwaarden van de betrokken gemeenten 

een onderzoek in te stellen naar het functione-

ren van de algemeen directeur.

VOS/ABB luidt noodklok na ontslag bestuur Akkoord! PO
tekst: Martin van den Bogaerdt

Openbaar 
onderwijs 
overgeleverd 
aan 
willekeur
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Bestuurlijke vrijheid openbaar 
onderwijs in gevaar
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Margot Kraneveldt: 
‘Geen reden voor deze ingreep’
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Constructief meedenken
De gemeente Barneveld gaat nu samen met de initiatief-
groep, rector Schram van de openbare scholengemeen-
schap De Amersfoortse Berg en VOS/ABB bekijken welke 
volgende stappen er genomen moeten worden. “Wat 
heel fijn is”, zegt VOS/ABB-adviseur Lizzy Wijnen die de 

initiatiefgroep begeleidt, “is dat onderwijswet-
houder Leen Verweij heel constructief met ons 
meedenkt over de manier waarop we de nieuwe 
school kunnen realiseren. De ouders die het 
initiatief hebben genomen, zijn natuurlijk ook 
hartstikke blij dat de directe meting zo’n dui-
delijk resultaat heeft opgeleverd. Maar eerlijk 
gezegd, hadden we niet anders verwacht. De 
initiatiefgroep heeft genoeg ogen en oren in de 
Barneveldse samenleving om te weten dat de 
behoefte er was. Maar, zoals dat gaat in zulke 
kwesties, je moet eerst zwart op wit bewijzen 

dat het waar is wat iedereen al vermoedt. En dat is maar 
goed ook, want het is in dergelijke zaken belangrijk om 
zorgvuldige procedures te doorlopen.” 

Informatie: Lizzy Wijnen, 06-229�9688, lwijnen@vosabb.nl 

Het initiatief voor openbaar voortgezet onder-
wijs in Barneveld komt van een groep ouders. 
Die had vlak voor de zomervakantie - ruim 
voorafgaand aan de uitslag van de directe 
meting die in september bekend werd - al een 
bijeenkomst met rector Pieter Schram van de 
bij VOS/ABB aangesloten openbare scholen-
gemeenschap De Amersfoortse Berg. Deze 
school ondersteunt samen met het openbaar 
voortgezet onderwijs in Harderwijk en Ede 
het ouderinitiatief van harte. Schram wil een 
actieve bijdrage leveren om een nevenlocatie 
te realiseren, zodat het plan niet beperkt blijft 
tot papier. Op vragen van de oudergroep, die 
vreesde dat de realisatie van de school nog 
heel lang zou gaan duren, antwoordde hij dat 
het relatief snel kan. “Maar het klopt wel dat 
de school er niet in een paar maanden staat”, 
aldus Schram.

Barneveld broedt
De directe meting in Barneveld werd uitge-
voerd in mei en juni en viel samen met een 
grote publiciteitscampagne. VOS/ABB had voor 
de initiatiefgroep een poster laten maken, die door honder-
den leerlingen van de openbare basisscholen in Barneveld 
en omgeving thuis achter het raam werd gehangen. Zo kon 
iedereen in de ‘kippengemeente’ zien dat ‘Barneveld broedt’ 
op openbaar voortgezet onderwijs. 
Van de ��00 aangeschreven ouders, reageerde ruim de helft. 
Dit was volgens bureau ITS in Nijmegen, dat de meting 
uitvoerde, een betere score dan bij andere 
behoeftepeilingen in andere plaatsen in het 
land. Op basis van de hoge respons kan wor-
den geconcludeerd dat de Barnevelders zich 
sterk bij de zaak betrokken voelen. 
Het resultaat van de peiling is dat één op 
de zes ouders in Barneveld en omgeving de 
voorkeur geeft aan openbaar voortgezet 
onderwijs, dat daar nu nog niet is. Ruim de 
helft van deze groep mensen geeft aan zijn 
of haar kind vrijwel zeker op de nieuwe 
school te doen als die er komt. In Barneveld 
zelf is die bereidheid met 88 procent hoger dan in de omlig-
gende kernen, zoals het dorp Achterveld in de naburige 
gemeente Leusden. Belangrijkste conclusie van de directe 
meting is dat een openbare vo-school met circa �00 leerlin-
gen een reële optie is.

Het haalbaarheidsonderzoek naar openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld heeft 

het overduidelijke beeld opgeleverd dat daar behoefte aan is. Het resultaat van de 

directe meting is dat er in de Gelderse gemeente op termijn een openbare vo-school met 

circa 500 leerlingen kan komen.

Barneveld wil openbaar voortgezet onderwijs

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Directe meting levert helder resultaat op

‘Eerlijk 
gezegd 
hadden we 
niet anders 
verwacht’

V.l.n.r.: Rector Pieter Schram van De Amersfoortse Berg, VOS/ABB-adviseur 
Lizzy Wijnen en ouders van de Barneveldse initiatiefgroep
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Marcouch wekte vorig schooljaar 
veel beroering in de media door 
te pleiten voor de invoering van 
islamlessen op de openbare scho-
len. Zijn motivatie was dat veel 
leerlingen met een moslimachter-
grond in de huidige situatie buiten 
de reguliere lestijden naar koran-
scholen gaan. Het pedagogisch-
didactisch klimaat op die scholen 
zou nog al eens te wensen overla-
ten. Bovendien zou het religieuze 
onderwijs dat daar wordt gegeven 
niet in het teken staan van goed 
burgerschap en daardoor de maat-
schappelijke integratie van islamiti-
sche leerlingen tegenwerken of elk 
geval niet bevorderen. 
Tot nu toe echter blijkt er onder 
de ouders van de leerlingen van 
de Slotervaartse openbare basis-
scholen geen vraag naar de door 
Marcouch gewenste islamlessen. 
Het is wettelijk bepaald dat de 
vraag van de ouders bepalend is 
voor het al of niet aanbieden van 
godsdienstig of humanistisch vor-
mingsonderwijs (g/hvo) en dus ook 
van islamitisch godsdienstonder-
wijs. De rol van de openbare school 
bestaat er overigens alleen uit dat 
die de faciliteiten moet bieden om 
dit onderwijs mogelijk te maken. 
De inhoudelijke invulling ervan 
ligt in handen van de zogenoemde 
zendende instanties, die ook voor 
de leerkrachten zorgen.
Het feit dat Slotervaartse moslim-
ouders niet laten blijken dat ze 
behoefte hebben aan islamles-
sen in het openbaar onderwijs, 
betekent dus dat deze lessen niet 
worden gegeven. Maar daar legt 
de stadsdeelvoorzitter zich niet bij 
neer. Hij wil nu onder de ouders 

‘Als we islamlessen invoeren, doe dat dan in heel Amsterdam!’
Slotervaarts bestuur vindt aanpak van Marcouch te beperkt

Islamlessen in het openbaar basisonderwijs in Amsterdam-Slotervaart. Er is al veel over gezegd 

en geschreven, maar tot nu toe blijkt er onder de ouders geen behoefte aan. Stadsdeelvoorzitter 

Ahmed Marcouch gaat nu ouders in dit deel van de hoofdstad actief benaderen. Algemeen di-

recteur Dennis Bode van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden vindt dit te 

beperkt en dringt aan op een stadsbrede aanpak.

 

Moslimouders vragen (nog) niet vaak om islamlessen op school.
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in zijn stadsdeel een enquête houden om hen op de hoogte 
te stellen van de mogelijkheden die het openbaar onderwijs 
hun op dit vlak biedt.

Behoefte aan zingeving
Algemeen directeur Dennis Bode van de Stichting Openbaar 
Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT), waar de open-
bare scholen voor primair onderwijs in Slotervaart onder 
vallen, snapt Marcouch’ motivatie. Hij erkent ook de wette-
lijke plicht die het openbaar onderwijs heeft om islamitisch 
onderwijs mogelijk te maken als blijkt dat daar onder de 
ouders behoefte aan is. “Ik erken die plicht niet alleen, ik 
begrijp het ook als er vraag is, want we hebben te maken 
met een tweede en derde generatie allochtonen, van wie 
er tegenwoordig veel hoogopgeleid zijn. Dat brengt een 
emancipatie in geloven met zich mee. Dat vind ik alleen 
maar goed. Met het openbaar onderwijs moeten we kunnen 
inspelen op een behoefte aan zingeving door meer aandacht 

te hebben voor levensbeschou-
welijke vragen. Je ziet dat het 
bijzonder onderwijs hier in 
de stad daar ook mee bezig 
is, alleen leggen zij als reactie 
op de opkomende islam meer 
nadruk op de eigen religieuze 
identiteit. Dat sluit niet meer 
aan op het publiek, want ook 
op katholieke en pc-scholen 
zitten tegenwoordig natuurlijk 
veel islamitische kinderen.”

“Mijn punt is”, zo vervolgt Bode, “dat we de vraag naar 
islamlessen in het openbaar onderwijs niet alleen in 
Slotervaart kunnen beantwoorden. Dat is veel te beperkt, 
want we hebben in heel Amsterdam met min of meer 
dezelfde leerlingenpopulatie te maken. Het maakt niet 
uit of je nou naar dit stuk van Amsterdam kijkt, naar het 
Westerpark of naar de Baarsjes, overal heb je veel kinderen 
met een islamitische achtergrond. Nu ontstaat ten onrechte 
het beeld dat alleen wij in Slotervaart ermee te maken heb-
ben. Dat verkeerde beeld kan slecht zijn voor ons imago, 
omdat we nu al bekend staan als dat bestuur van die islam-
lessen. Dat kan denk ik ook negatief zijn voor het imago van 
het gehele openbaar onderwijs. Dat is natuurlijk veel meer!”
“Begrijp me niet verkeerd: ik sta niet ver af van Marcouch, 
hij mag met goede ideeën buiten de gebaande paden tre-
den en daar heeft hij ook al veel mee bereikt, maar ik vind 
dat we deze kwestie stadsbreed moeten aanpakken. Dat 
moeten we doen in een goede dialoog tussen de politiek, 
besturen en directies. Dus niet alleen met Marcouch, maar 
ook met wethouder Lodewijk Asscher van Onderwijs erbij!”

Werken aan kwaliteit
Bode wijst nog op een ander praktisch punt dat kan botsen 
met de wens van Marcouch om in het openbaar onderwijs 

over onderwijs

islamlessen in te voeren. De scholen van STWT doen er alles 
aan om hun onderwijskwaliteit te verbeteren en dat gaat 
volgens Bode steeds meer de goede kant op. “We hebben 
heel professionele directies en leerkrachten, daar heb ik echt 
alle vertrouwen in. Maar als we ons nu ook met islamlessen 
moeten gaan bezighouden, kan dat het proces van kwali-
teitsverbetering, waar we nog midden in zitten, verstoren. 
Met andere woorden: dit moeten we er niet nog eens boven-
op krijgen, dat wordt ons gewoon te veel. Ik wil dat mijn 
directeuren en de teams in alle rust de onderwijskwaliteit 
kunnen verbeteren. Echt, dat kost al genoeg energie. Ik ben 
bang dat ik de scholen anders ga overvragen. Maar, dat mag 
duidelijk zijn, als ouders aangeven behoefte te hebben aan 
islamlessen, dan zullen wij daar uiteraard op inspelen. Alleen 
hebben wij die signalen nog nooit gekregen.”

‘Als we islamlessen invoeren, doe dat dan in heel Amsterdam!’

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Marcouch: 
‘Ik werk het liefst bottom-up’
Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Slotervaart 
laat in een reactie op de uitspraken van algemeen 
directeur Dennis Bode van STWT weten dat het een 
goed idee is om de mogelijkheid voor islamlessen in 
het openbaar onderwijs in heel Amsterdam onder de 
aandacht te brengen. “Ik krijg inderdaad stadsbreed 
signalen dat er behoefte is aan de islamlessen, en 
begrijp me goed: een kind uit Amsterdam-Noord of 
uit Oost ligt mij net zo aan het hart als een kind uit 
Slotervaart. Maar veel dingen beginnen nu eenmaal 
lokaal. Ik werk het liefst bottom-up en mijn werkge-
bied is Slotervaart, daarom vind ik dat we moeten 
beginnen bij de scholen hier. Daar ga ik als stads-
deelvoorzitter overigens niet tussenzitten, ik laat dat 
over aan de scholen en de besturen zelf.”
“Ik vind dat juist het openbaar onderwijs hier een 
belangrijke rol kan spelen, omdat we willen dat 
kinderen zelfbewuste, kritische mensen worden 
die goed kunnen omgaan met de diversiteit in 
de samenleving in plaats van dat ze blind achter 
bepaalde types aanlopen zonder vragen te stellen. Ik 
zie liever dat kinderen islamles krijgen in het open-
baar onderwijs dan in de moskeeschooltjes met een 
pedagogisch-didactisch slecht  klimaat. Het openbaar 
onderwijs moet daarom een kwalitatief stevige con-
current zijn. Waar het mij om gaat, is dat we goed 
naar elkaar luisteren en het belang van het kind 
benadrukken. Dan moeten we dus ook weten of er 
onder ouders behoefte is aan islamlessen. Ik zou zeg-
gen: doe het nou gewoon! Als we het in Slotervaart 
regelen, dan komt de rest vanzelf.”
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‘In heel 
Amsterdam 
dezelfde 
leerlingen-
populatie’



Extra verdieping maakt goede bso mogelijk
De Violier in Schiedam

tekst en foto’s: Martin van den Bogaerdt

De Violier heeft er een extra 
verdieping bovenop gekregen.
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‘Van zeven tot zeven’ biedt de 
school nu opvang.
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Openbare basisschool De Violier staat mid-

den in de Schiedamse tweeverdienerswijk 

Sveaparken. De school profileert zich onder 

meer met goed georganiseerde voor-, tus-

sen- en naschoolse opvang. De leerlingen 

kunnen er de hele dag terecht, van zeven tot 

zeven. Daar was wel een extra verdieping 

op de school voor nodig.



Sveaparken is een kinderrijke wijk in Zweedse stijl in Schiedam-Noord. 
Kenmerkend zijn de nieuwbouwhuizen met veel hout in pastelrood en 
-geel. Obs De Violier is gevestigd aan de straat Stockholm, waarmee 
direct duidelijk wordt dat deze school, samen met de naastgelegen 
rooms-katholieke basisschool De Vlinder, middelpunt is van dit stukje 
Zweden in de polder. Sinds juni zitten alle �00 leerlingen van De Violier 
op één locatie. Tot die tijd zaten er vier klassen in schoolwoningen, 
die nu door de katholieke buren worden 
gebruikt. Het leerlingaantal van de open-
bare school is de afgelopen jaren flink 
gegroeid. De Violier heeft nu zes kleuter-
groepen. 
Directeur Nuriye van Gelderen: “De Vlinder 
en wij hadden extra ruimte nodig, maar 
hun gebouw kon niet meer uitbreiden. 
Dat van ons wel, door er een verdieping 
op te zetten. Wij hebben nu met de extra 
verdieping al onze leerlingen op één locatie 
én ruimte voor uitgebreide buitenschoolse 
opvang van zeven tot zeven.” De derde laag moest een lichte constructie 
krijgen, omdat het twaalf jaar oude gebouw niet was berekend op een 
extra etage. Er waren in het voormalige dak ook bouwtechnische ver-
sterkingen nodig.

Kidsrestaurant
Opmerkelijk onderdeel van het uitgebreide gebouw is het kidsrestau-
rant, dat wordt gebruikt tijdens de overblijf en de naschoolse opvang. 
Het ziet eruit als een echte horecagelegenheid, inclusief bar. Omdat niet 
alle overblijvers er tegelijkertijd in passen, rouleren groepen van verschil-
lende leeftijden. De rest van de tijd kunnen de kinderen doorbrengen in 
een lokaal dat voor tso geschikt is gemaakt. Er zijn plannen om ouders in 
het kader van het zeven-tot-zevenmodel ook de mogelijkheid te bieden 
hun kinderen op school te laten ontbijten. 
De voor-, tussen- en naschoolse opvang is geheel uitbesteed aan de 
Schiedamse kinderopvangorganisatie Komkids. Van Gelderen legt uit dat 
deze organisatorische keuze niet alleen goed is voor de leerlingen, maar 
ook voor de leraren. “Bij ons is het personeel tijdens de tso helemaal vrij, 
dat is relaxter. De leraren kunnen in de middag weer uitgerust en goed 
voorbereid beginnen. Dat is positief voor onze onderwijskwaliteit.”  
Opvallend onderdeel op de extra verdieping is een chillruimte met kus-
sens, waar leerlingen tijdens de naschoolse opvang terecht kunnen. In 
het kader van het bredeschoolconcept staat er nog een aantal verande-
ringen op stapel. Zo komt er een techniekhoek en wordt er vlak bij de 
school door de gemeente een nieuwe sporthal gebouwd. Op dit moment 
maakt de school voor het bewegingsonderwijs nog gebruik van een 
sportschool. Ook op ICT-gebied wil De Violier vooruitlopen. Er zijn com-
putereilanden en elke klas heeft twee computers en een smartboard.

Gekleurde tegels
Dat bij de bouw van de extra verdieping niet alles is gegaan zoals 
gepland, maar dat vergissingen soms ook positief kunnen uitpakken, is 
te zien in de toiletunits. Die hadden grijs betegeld moeten worden met 
zo nu en dan een andere kleur tegel ertussendoor. Toen het gebouw af 
was, bleek dat de tegelzetter de grijze exemplaren in de doos had gela-
ten en alleen tegels van allerlei verschillende kleuren had gebruikt. “De 
kinderen vonden het prachtig. Daarom hebben we het laten zitten en 
ook de andere toiletgroepen zo laten betegelen”, aldus Van Gelderen.

Extra verdieping maakt goede bso mogelijk

De kleurige tegels vielen in de smaak.

Loungen in de ‘chillruimte’ met kussens.

Twee computers in elke klas.

In het kidsrestaurant.

’Al onze 
leerlingen 
op één 
locatie’
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Zutphen, een organisatie met �800 leerlingen op zes scholen 
voor voortgezet onderwijs, verdeeld over 16 locaties in de 
regio. “Inderdaad, een wat groter schoolbestuur, maar we 
hebben geen leerfabrieken. Onze locaties tellen gemiddeld 
�00 leerlingen. Het zijn dus juist kleine scholen, waarvan 
er een aantal zonder scholen- of besturenfusie al niet meer 
zou bestaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor Winterswijk, waar 
zeven scholen één werden en we dankzij de besturenfusie 
nu nog steeds alle opleidingsrichtingen kunnen aanbieden. 
Er zijn veel minder directieleden, de efficiency is vergroot, en 
daardoor konden kleine scholen open blijven. In regio’s waar 
sprake is van bevolkingskrimp zijn dit soort fusies onafwend-
baar om het onderwijsaanbod in stand te houden.”
“Het is jammer dat de SP kennelijk veronderstelt dat scholen 
die onder één bestuur vallen, ook op elkaar gaan lijken. Het 
tegendeel is waar: wij zorgen er juist voor dat elke school 
een eigen profiel ontwikkelt. In gemeenten waar verschil-
lende besturen onderwijs aanbieden, gaan de scholen soms 
juist op elkaar lijken. Komt een van de scholen met iets 
nieuws wat extra leerlingen trekt, dan nemen de andere 
besturen dat snel over. Binnen ons bestuur is dat ondenkbaar. 
Het is dus een idee-fixe dat een vermindering van het aantal 
schoolbesturen automatisch leidt tot minder keuze. Het ver-
velende van een idee-fixe is, dat ze haast niet te bestrijden 
valt. Ik kan niet anders concluderen dan dat het deze politici, 
die almaar roepen over grote leerfabrieken, gaat om de kie-
zersgunst, niet om realiteitszin of probleemoplossing”. 

Saïd Benayad, adviseur bij Twynstra Gudde
‘Geen verband met 
kwaliteit’

‘Het grootste man-
kement van de 
fusietoets is, dat 
die een probleem 
moet oplossen dat 
er niet is”, zegt Saïd 
Benayad, adviseur 
bij Twynstra Gudde, 
die zich deze zomer 
heeft gemengd in 
de discussie over de fusietoets. Benayad heeft jarenlang in 
het onderwijs gewerkt, onder meer bij de Universiteit Twente 
en in het hbo, zowel in managements-  als bestuursfuncties. 

Jasper van Dijk (SP):
‘Bonus voor 
eenpitters’

Tweede Kamerlid 
Jasper van Dijk (SP), 
initiatiefnemer van 
een motie om een 
fusietoets voor het 
onderwijs af te 
dwingen, is blij met 
het nu voorliggende 
wetsvoorstel. Van 
Dijk wil zelfs nog 
een stapje verder gaan. Hij bepleit een kleinschaligheidsbo-
nus voor eenpitters en scholen die defuseren.
“Er is een breed maatschappelijk draagvlak om de schaal-
vergroting in het onderwijs aan banden te leggen. Die is 
finaal doorgeslagen”, zegt hij. “Er ontstaan nu zulke grote 
instellingen dat er te veel afstand komt tussen werkvloer en 
bestuur. Bovendien komt voor de ouders de keuzevrijheid in 
het geding als er in een bepaalde regio nog maar één school-
bestuur is dat onderwijs aanbiedt.”
“Als een bestuursfusie nodig is om een kleine school te red-
den, zal de minister daar niet op tegen zijn. Het gaat om 
een toets, geen verbod van fusies. Volgens dit plan toetst 
de minister straks elke voorgenomen scholenfusie op nut en 
noodzaak. Het gaat mij erom ongebreidelde schaalvergroting 
te stoppen. Ik wil ook af van die tussenlaag van bestuurders 
tussen minister en management, die heel veel macht heeft. 
De fusietoets is de eerste stap naar kleinschaligheid”. 

Henk van der Esch, Orchidee Scholengroep:
‘Emotiepolitiek, 
niet de realiteit’

“Dit is emotiepoli-
tiek, die voorbijgaat 
aan de werkelijk-
heid”. Zo reageert 
Henk van der Esch 
op het plan-fusie-
toets. Hij is bestuur-
der van de Orchidee 
Scholengroep in 

‘Grote leerfabrieken bestaan niet’
Reacties op wetsvoorstel fusietoets

De Tweede Kamer buigt zich dit najaar over het wetsvoorstel voor de invoering van een fusietoets 

in het onderwijs. Doel van dit voorstel is verdere schaalvergroting in het onderwijs  tegen te gaan. 

VOS/ABB vindt het voorstel ‘te rigide’ en heeft dat al laten weten aan staatssecretaris Van Bijster-

veldt. Over Onderwijs peilde de mening van deskundigen, zowel in als buiten het onderwijs.

over onderwijs
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Tekst: Lucy Beker

‘Grote leerfabrieken bestaan niet’
Nu is hij als onderwijsadviseur actief in alle sectoren van het 
onderwijs. Onlangs ging hij op BNN Nieuwsradio in debat 
met Kamerlid Jasper van Dijk.
“Van Dijk harkt allerlei dingen bij elkaar, maar komt niet 
tot de essentie”, zegt hij. “Hij legt onterecht verband tus-
sen schaalgrootte en kwaliteit. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft dit verband nog nooit aangetoond. Grote organisaties 
werken bovendien met kleine eenheden.”
“Grootschaligheid is geen vloek, maar een zegen voor kleine 
scholen, die anders niet zouden kunnen voortbestaan. Kleine 
schoolbesturen hebben een relatief klein budget en zijn 
niet in staat scholen met teruglopende leerlingenaantallen 
te redden: grote besturen lukt dat makkelijker. Het is ook 
onterecht om verband te leggen tussen grootschaligheid 
en keuzevrijheid. Neem een kleine school op in een groter 
bestuursverband en hij kan blijven bestaan met zijn eigen 
concept en identiteit.” 
“De hele discussie wijst erop dat bepaalde Kamerleden geen 
vertrouwen hebben in grote schoolbesturen. De discussie 
moet niet gaan over de omvang van die schoolbesturen, 
maar over de onderwijskwaliteit die ze bieden, hoe ze ouder-
betrokkenheid vormgeven en begeleiding van leerlingen 
regelen. Deze zaken staan los van omvang maar hebben te 
maken met bestuurlijke competentie.” 

John van der Vegt, Almeerse Scholengroep
‘Tegendraadse 
effecten’ 

“Dit wetsvoorstel 
getuigt niet van 
visie op onder-
wijs en er zitten 
zelfs tegendraadse 
effecten in” ,zegt 
John van der Vegt, 
voorzitter van het 
College van Bestuur 
van de Almeerse 
Scholengroep. ASG bestuurt �2 basisscholen en acht scholen 
voor voortgezet onderwijs in groeigemeente Almere. 
“Wij kunnen een kleine school met 100 leerlingen in stand 
houden door het principe van de gemiddelde schoolgrootte 
toe te passen. Dat is een groot voordeel van bestuurlijke 
schaalvergroting. Als er nu een bonus wordt gezet op defu-
seren, zoals Van Dijk wil, dan zul je zien dat de grootste 
scholen als eerste uit de besturen stappen. Vervolgens wordt 
het voor die besturen lastig om de kleinste scholen te behou-
den; de gemiddelde schoolgrootte neemt dan immers snel af. 
De kleine scholen verdwijnen en zo bereikt die kleinschalig-
heidsbonus precies het tegenovergestelde van waar hij voor 
bedoeld is.” 
“Het voorstel heeft onvoldoende oog voor de situatie in de 

praktijk. Er wordt een beeld geschetst van leerfabrieken, 
maar die bestaan niet; we werken met kleine eenheden. Het 
gaat om de beleving binnen zo’n school. Ouders beseffen 
vaak helemaal niet dat de school van hun kind op papier 
onderdeel is van een groot bestuur, ze vinden die school 
overzichtelijk.”  
“Verder is nog nooit aangetoond dat kleine besturen betere 
onderwijskwaliteit leveren. Er zit veel winst in de professio-
naliteit van grote besturen. Geef ons nu eerst eens de kans 
om dat te bewijzen. Veel regelingen, zoals die voor gover-
nance, zijn nog maar net klaar, en dan ontstaat er al een 
soort hijgerigheid om meteen in te grijpen.” 

Prof. mr Paul Zoontjens
‘Ik verwacht geen 
rem op fusies’ 

“De fusietoets 
is bedoeld om 
fusies inzichtelijk 
te maken. Ik ver-
wacht niet dat het 
een grote rem zet 
op scholenfusies”, 
zegt prof. mr. Paul 
Zoontjes, hoogle-
raar onderwijsrecht 
aan de Universiteit van Tilburg. Hij is tevens lid van de 
Onderwijsraad, die vorig jaar adviseerde om een fusietoets in 
te stellen. 
“Zo’n fusie is lang niet altijd slecht, als het maar niet gaat 
om puur macho-gedrag, wat we wel eens zien in het hoger 
beroepsonderwijs”. 
“In het primair en voortgezet onderwijs zijn fusies vaak 
nodig om het voortbestaan van kleine scholen te garande-
ren, zeker in krimpregio’s. Daar is de minister natuurlijk niet 

op tegen. In die sectoren 
gaat het ook niet om 
het beperken van leerfa-
brieken, want die zijn er 
helemaal niet. De gemid-
delde schoolgrootte in 
het vo is �00 leerlingen. 
Ook zorgen grote bestu-
ren vaak zelf voor vari-
atie, terwijl concurrentie 

soms leidt tot eenheidsworst. Aan de andere kant zien we 
het voorbeeld van het katholieke schoolbestuur OMO, dat 
in veel plaatsen in Noord-Brabant de enige aanbieder van 
voortgezet onderwijs is. In een grote regio zijn daar nog 
bijna uitsluitend katholieke scholen, dat verschraalt het aan-
bod. Ik vind het daarom niet zo slecht als de minister goed 
kijkt naar voorgenomen scholenfusies.” 

‘Juist de 
concurrentie 
leidt soms tot 
eenheidsworst’



Staatssecretaris Dijksma wil dat alle 
scholen aan de slag gaan met hun 
taal- en rekenonderwijs: ze moeten 
in beweging komen. Vandaar ook 
de naam van het project, dat wordt 
uitgevoerd onder verantwoordelijk-
heid van de PO-Raad. De uitvoering 
en ontwikkeling is in handen van 
de landelijke pedagogische centra 
(APS, CPS en KPC-Groep), EDventure 
(koepelorganisatie van onderwijsad-
viesbureaus) en Kennisnet. 
Deze projectpartners lanceren dit 
jaar een aantal middelen, waarmee 
scholen een impuls kunnen geven 
aan hun taal- of rekenonderwijs: 
een Taalbus, een Rekenbus, een 
audit en een visitatie bij een succes-
volle collega-school. 

Bus met taalmateriaal
Net voor de zomervakantie is de 
Taalbus in gebruik genomen: een 
grote, opvallende bus met speciaal geselecteerde taalmate-
rialen aan boord. “Er zijn in het hele land inmiddels zoveel 
goede materialen en aanpakken ontwikkeld, dat veel scholen 
door de bomen het bos niet meer zien. In de Taalbus kan 
een school kennismaken met de krachtigste materialen”, 
vertelt projectleider Annemarie Kaptein, tevens directeur van 
EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus. “Het 
is de bedoeling dat de bus inspireert en stimuleert. We wil-
len scholen in contact brengen met materialen en aanpakken 
waarvan zij denken: hé, zou dat iets voor ons kunnen zijn?”.
De bus is bemand door een taalexpert, die een dag lang 
actief aan de slag gaat op de school, waar de Taalbus op 
bezoek komt. Die school bepaalt zelf in welke groep de taal-
expert wordt ingezet. In die groep gaat de taalspecialist aan 
de slag met de leerkracht en de leerlingen. Kaptein: “Deze 
taalexpert neemt bijvoorbeeld een taalles over. De leerlin-
gen maken kennis met nieuwe werkvormen 
en ze werken aan allerlei leuke opdrachtjes. 
Daarnaast geeft de expert suggesties en advie-
zen op het gebied van didactiek, materiaalge-
bruik en inrichting van het lokaal. De leerlingen 
hebben tijdens deze dag een actieve rol. Zij 
krijgen onder andere de functie van reporter en 
maken in die hoedanigheid bijvoorbeeld foto’s 
en filmpjes.” 
De Taalbus krijgt uiteraard ook een evenknie op 

het gebied van rekenen: de Rekenbus. Deze gaat vanaf het 
najaar door het land toeren.  

Audit of bezoek
Een ander instrument dat Alle scholen in beweging ontwik-
kelde, is de audit. Ook hiervan zijn weer twee varianten: de 
taal- en de rekenaudit. Annemarie Kaptein: “Een speciaal 
getrainde expert komt één dag op school om het taal- c.q. 
het rekenonderwijs door te lichten. Deze compacte audit 
resulteert in een advies, waarin de sterke en zwakke punten 
van het onderwijs aan bod komen. Dat advies bevat ook aan-
bevelingen over zaken die verbeterd kunnen worden.”
Schoolteams kunnen ook zelf op bezoek gaan bij andere 
scholen, die al hebben meegedaan aan taal- en rekenpilots. 
Dat zijn ongeveer duizend scholen, die daardoor al veel erva-
ring hebben opgedaan met uiteenlopende manieren om hun 

taal- of rekenonderwijs te verbeteren. Een aantal 
scholen dat hierin bijzonder succesvol is geweest, 
krijgt nu een rol in Alle scholen in beweging. “Zij 
gaan hun deuren openstellen voor andere scholen 
en de kennis en de ervaring die zij hebben opge-
daan overdragen”, aldus Annemarie Kaptein. 
De bezoeken vinden altijd onder begeleiding 
plaats. Er gaat een taal- of rekenexpert mee naar 
de ontvangende school. Deze expert kan aanvul-
lende (achtergrond)informatie verstrekken en 
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Taalbus en Rekenbus toeren langs de scholen
Hulp bij het verbeteren van taal- en rekenonderwijs

Er wordt flink geïnvesteerd in taal en rekenen op de basisschool. Zo’n duizend scholen kregen al 

subsidie voor een taal- of rekenverbetertraject. Dat heeft een schat aan kennis en ervaring opge-

leverd. Het project Alle scholen in beweging gaat ervoor zorgen dat deze kennis op een laag-

drempelige manier toegankelijk wordt voor álle basisscholen in het land.

‘De bus 
moet 
inspireren 
en 
stimuleren’
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Enthousiaste leerlingen hebben er zin in: 
de Taalbus is er!



waar nodig voor inhoudelijke verdieping en verbreding zor-
gen.  

Digitale omgeving
Alle scholen in beweging krijgt een eigen website. Hierop 
is allerhande informatie te vinden over taal en rekenen. Er 
wordt een duidelijke rubricering gehanteerd, aansluitend op 
de indeling van de commissie Meijerink. Die ziet er als volgt 
uit:
Taal:
• mondelinge taalvaardigheid
• lezen
• schrijven
• taalverzorging en taalbeschouwing 
• algemene thema’s, zoals dyslexie en de koppeling met  
 andere vakken
Rekenen:	
• getallen en bewerkingen
• verhoudingen
• meten en meetkunde 
• informatieverwerking en verbanden
• algemene subthema’s  

De website gaat een schat aan informatie ontsluiten over 
succesvolle aanpakken op taal- en rekengebied. Annemarie 
Kaptein: “De pedagogische centra, onderwijsadviesbureaus 
en scholen die hebben meegedaan aan de taal- of rekenpilots 
hebben allemaal informatie aangeleverd over aanpakken 
die wérken. Daarvoor hebben zij een vast, compact format 
gebruikt. Per aanpak is op twee A�-tjes aangegeven wat 
onder meer doelgroep, opzet, uitvoering en resultaten zijn. 
En als er bijvoorbeeld artikelen of filmpjes  zijn over de aan-
pak, komen die ook op de site te staan. Via de site kunnen 
bezoekers ook communities vormen, zodat zij met collega’s 
in het land heel eenvoudig informatie en ervaringen kunnen 
uitwisselen.” 

Voucher aanvragen
Scholen die al hebben meegedaan 
aan een taal- of rekenpilot kunnen 
vooralsnog geen gebruikmaken van 
de Taalbus, de Rekenbus, de audit 
en het bezoek aan een collega-
school. Alle andere basisscholen 
in Nederland kunnen dat wél. Zij 
kunnen daarvoor gebruikmaken 
van een voucher. Schoolbesturen 
kunnen de vouchers via de website 
aanvragen. Zij bepalen zelf welke 
school of scholen van hun bestuur 
de ondersteuning het beste kunnen 
gebruiken. “Bij het verdelen van de 
vouchers hanteren we een bepaalde 
staffel”, zegt Kaptein. “Dit om te 
voorkomen dat een beperkt aantal 
schoolbesturen er met alle vouchers 

tekst: Karin van Breugel • foto links: Willem Jan Ritman • foto rechts: Martin van den Bogaerdt 

Taalbus en Rekenbus toeren langs de scholen
vandoor gaat. Ook is er een aantal vou-
chers gereserveerd voor de eenpitters.”
Een voucher geeft recht op een gratis 
taal- of rekenaudit of een begeleid 
bezoek aan een collega-school. Voor een 
bezoek van de Taal- of Rekenbus wordt 
een eigen bijdrage gevraagd. Daar kleeft 
namelijk behoorlijk veel voorbereidingswerk aan, onder meer 
een intake op school, voorafgaand aan het busbezoek.
In het boekingssysteem op de site kan het bestuur ook aan-
geven wie de beoogde activiteit bij voorkeur moet uitvoeren. 
Bij elke activiteit is aangegeven op welke onderwijsadvies-
bureaus een beroep kan worden gedaan. Bij de genoemde 
bureaus werken adviseurs die een speciale training hebben 
gehad. De kwaliteit van de ondersteuning is dus in het hele 
land uniform.

‘Absolute must’
In de startfase van het project zijn slechts vijfhonderd vou-
chers beschikbaar.  Annemarie Kaptein hoopt (en verwacht) 
dat dit aantal snel kan worden uitgebreid, maar daarvoor is 
nog geen groen licht. 
Hoewel de audits, de Taal- en Rekenbus en de schoolbezoe-
ken vooralsnog dus slechts op bescheiden schaal zullen plaats-
vinden, kunnen álle scholen in Nederlands natuurlijk wel al 
direct gebruik gaan maken van de website. “Voor elke school 
die zich wil oriënteren op succesvolle aanpakken of achter-
grondinformatie wil over een specifieke aanpak, is deze web-
site een absolute must”, zegt Kaptein. “Zoveel toegankelijke, 
goed ontsloten informatie bij elkaar: dat móét een bijdrage 
gaan leveren aan het verbeteren van het taal- en rekenonder-
wijs!”

De website van Alle scholen in beweging is bereikbaar via 
www.schoolaanzet.nl

Voucher 
aanvragen 
via de 
website 
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‘Unieke samenwerking met bedrijfsleven’

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

“Dat is het verbindend leren! Een school heeft niet alleen meer 
de taak van kennisoverdracht, hoewel die zeker heel belangrijk 
is, maar daarnaast gaat het erom onze leerlingen toe te rusten 
voor de maatschappij. Dat kan het beste in samenwerking met 
het bedrijfsleven, want daar komen onze kinderen uiteindelijk 
toch terecht. Op alle niveaus en op allerlei manieren verbinden 
wij de lessen met de buitenwereld. Zo hebben we bijvoorbeeld 
een simulatiewoning voor de afdeling bouwkunde. Ook zorgen 
we, in samenwerking met het bedrijfsleven, voor de nieuwste 
machines in de praktijklokalen, apparatuur waarmee in de 
buitenwereld ook wordt gewerkt. Ook onze havo- en vwo-
leerlingen verbinden we met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld 
met een sollicitatieproject waarvoor ze naar échte personeels-
chefs gingen. Dit kunnen we allemaal realiseren dankzij onze 
goede contacten met ondernemers uit de regio. Zij steunen 
onze school omdat ze straks personeel nodig hebben. Door de 
vergrijzing gaan over een aantal jaren veel werknemers met 
pensioen en dan ontstaat er weer krapte op de arbeidsmarkt. 
Daarom moeten we anti-cyclisch opleiden. De ondernemers zijn 

trouwens ook blij met de contacten binnen de Stichting. Op onze 
jaarlijkse business-avond voor de Vrienden is het altijd stampvol. 
Netwerken, daar heeft iedereen belang bij.”

Wat is volgens u het grootste probleem in het 
onderwijs?

“De onderwijshuisvesting. Onze school groeit zo sterk, dat we 
onlangs ruimte hebben moeten bijhuren in een kantoorgebouw, 
en dat moeten we dan weer zelf bekostigen. De gemeente ont-
vangt wel geld voor onderwijshuisvesting, maar dat is niet geoor-
merkt en daardoor komt het niet altijd bij ons terecht. Bovendien 
wordt gerekend in vierkante meters, maar oude schoolgebouwen 
zoals onze vmbo-locatie hebben veel brede gangen die ruimte 
opslokken die we niet kunnen gebruiken. Ik ben zeker voorstan-
der van doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting, zodat 
het huisvestingsbudget naar het schoolbestuur gaat. Maar dan 
moet er wel eerst een deugdelijke nulmeting komen.”

Wat wilt u kwijt aan de staatssecretaris?

“De normale lumpsumvergoeding is te krap. Het is voortdurend 
schipperen met een beperkt budget. Ik hoor de politici wel 
steeds roepen dat er meer geld naar onderwijs moet, maar het 
gebeurt niet. Het kost veel energie van management en docen-
ten om continu op inventieve wijze aan financiële bijdragen te 
komen, via subsidieprojecten of sponsoring. Er moet gewoon 
structureel geld bij.

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?

“Ik ben benieuwd hoe VOS/ABB haar nieuwe rol gaat invullen, 
dus ik kijk uit naar de ledenvergadering. Ik hoop ook dat de 
vereniging ervoor gaat zorgen dat het openbare geluid goed 
gehoord wordt bij de VO-Raad. Daar moet een stevige relatie 
zijn.”

Waarom wilt u op deze plek gefotografeerd 
worden?

“Dit is het verzorgingslokaal in onze vmbo-locatie en dat is sym-
bolisch voor de ontwikkeling van onze school. Een combinatie 
van theorie en praktijk. Een leeromgeving met materiaal dat in 
de buitenwereld ook wordt gebruikt, zoals ziekenhuisbedden en 
een kappersstoel. Hier kunnen zeven groepjes van vier leerlingen 
tegelijkertijd met verschillende onderdelen aan de slag. Ook zie 
je diverse computerwerkplekken. Hier verbinden we theorie met 
praktijk en school met buitenwereld. Dit is echt verbindend leren 
en daar ben ik trots op.”

‘Unieke samenwerking met bedrijfsleven’

tekst: Lucy Beker • foto: Martin Droog

Leen Prins is waarnemend rector van het openbare 

Schoonhovens College. Op deze school met 1080 

leerlingen houdt het Project Verbindend Leren van 

het ministerie van OCW in oktober een grote con-

ferentie. Dat gebeurt niet toevallig in Schoonhoven. 

“Onze school is erg actief met verbindend leren. Dat 

betekent dat we verbindingen hebben gelegd met 

het bedrijfsleven”, vertelt Prins. “Er is een Stichting 

Vrienden van het Schoonhovens College, waar ruim 

80 bedrijven lid van zijn. De omvang van deze 

samenwerking is uniek”. De ondernemers steunen 

de school met stage-aanbod, sponsoring en samen-

werking bij de inrichting van praktijklokalen. 



petitie ‘Muffe lokalen! Kabinet, doe er wat aan!’ leverde 
stapels handtekeningen op. Uit de vele reacties werd duide-
lijk dat werkelijk alle scholen in Nederland in alle seizoenen 
kampen met muffe lucht. 
“De actie heeft gewerkt, want de bewustwording van dit 

probleem komt nu op gang”, reageert Van Loon. “Dat 
is nodig, want niet alleen worden sommige kinderen 
echt ziek van de slechte lucht, het is ook nog eens 
bewezen dat álle kinderen gemiddeld anderhalve punt 
lager scoren in een muffe omgeving. Een �,� dus in 
plaats van een 7. Da’s ernstig.” 
Na de actie hebben alle scholen een CO2-meter gekre-
gen, waarmee ze kunnen zien wanneer het lokaal te 
muf wordt. Als de meter op rood springt, moeten de 
ramen open. Maar in de winter is dat geen pretje, en 
op een warme zomerdag helpt het niet. Om het pro-
bleem echt op te lossen, zijn ventilatiesystemen nodig. 
Het kabinet erkent dit nu en heeft – in het kader van 
de crisismaatregelen - 100 miljoen euro voor basisscho-
len en 60 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs 
beschikbaar gesteld, specifiek bestemd voor verbe-
tering van het binnenklimaat en energiebesparende 
maatregelen.

Een begin
“Ik ben blij met dit geld, het is een begin”, zegt Van 
Loon. “Maar wij hebben inmiddels ontdekt dat een 
echt goed systeem, dat de CO2-waarden werkelijk 
beheerst, een flinke investering vergt. Inclusief de 
installatie kosten die luchtzuiveringsapparaten 12.000 
euro per lokaal.” 
Een subsidie van 100 miljoen euro lijkt dan veel, 
maar dit geld wordt verdeeld over álle gemeenten in 
Nederland naar rato van het aantal leerlingen. Voor 
Krimpen aan den IJssel is zo’n 160.000 euro beschik-
baar en alleen OPOCK heeft er al �0 lokalen. Het zou 
dus al �60.000 euro vergen om alleen de openbare 
scholen in Krimpen op te frissen. “Eigenlijk is dit geld 
dus een druppel op een gloeiende plaat”, concludeert 
Van Loon. 
Daar komt bij dat uit de metingen, die OPOCK in 
samenwerking met de gemeentebesturen in al zijn 1� 
basisscholen heeft laten uitvoeren, blijkt dat de 
situatie nérgens in orde is. 

Peter van Loon, algemeen directeur van het schoolbestuur 
Openbaar Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan den 
IJssel (OPOCK), is inmiddels expert in dit onderwerp. Hij was 
ook degene die vorig jaar een noodkreet stuurde aan de 
Tweede Kamer en samen met VOS/ABB een actie begon. De 

Weinig systemen kunnen muffe lucht de baas
‘Investeer in de juiste apparatuur’

Proeven op Krimpense school wijzen uit:

Ineens staat de luchtkwaliteit in scholen op de politieke agenda. Schoolbesturen kunnen nu een 

beroep doen op subsidie om hun muffe lokalen op te frissen. Echter, in de praktijk blijkt het niet 

simpel om de CO2-waarden in klaslokalen te beheersen. Uitgebreide proeven in Krimpen aan 

den IJssel wijzen uit dat niet elk ventilatiesysteem voldoende effectief is. Het is dus zaak om in de 

juiste apparatuur te investeren. 
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Peter van Loon met leerlingen van De Paperclip bij een van de 
geteste ventilatiesystemen: ‘Een groot ding’. (Archieffoto).
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Weinig systemen kunnen muffe lucht de baas
‘Investeer in de juiste apparatuur’

tekst: Lucy Beker • foto: Martin van den Bogaerdt

als je die investering uitsmeert 
over een termijn van 10 jaar, 
wordt het behapbaar. De levens-
duur van zo’n apparaat is zelfs 
20 jaar. Reken dan eens uit wat 
de kosten per kind per jaar zijn, 
dan blijkt een gezond binnen-
milieu per dag nog goedkoper 
dan een pakje schoolmelk! Daar 
moeten scholen toch structurele 
bekostiging voor kunnen krij-
gen.” 
“Ik blijf vinden dat het ministerie zijn verantwoordelijkheid 
moet oppakken. Dat past ook nog eens in het streven naar 
een kenniseconomie. Met frisse lucht gaan de leerprestaties 
immers direct anderhalve punt omhoog!”

Zolang die structurele bekostiging er niet is, gaat Van Loon  
actief op zoek naar sponsors. “Bedrijven vinden het vast inte-
ressant om positief in verband te worden gebracht met frisse 
scholen. We hebben daarvoor al een sponsorbeleid geformu-
leerd.” 
“Wij gaan hoe dan ook investeren in luchtverbetering”, 
besluit Van Loon. “Ook als dat betekent dat we keuzes moe-
ten maken. Frisse lucht heeft onze prioriteit.” 
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Op obs De Paperclip in Krimpen zijn intussen verschillende 
luchtbeheersingssystemen getest en de GGD heeft daarbij 
voortdurend onafhankelijke metingen gedaan. Voorafgaand 
daaraan heeft OPOCK zich laten adviseren door een gespe-
cialiseerd bureau. Dat gaf aan dat een traditionele airco niet 
de oplossing is, omdat het niet gaat om koeling, maar om 
CO2-beheersing. 

Zweeds apparaat
“Het eerste apparaat dat wij hebben getest was een groot 
ding, maar dat bleek toch te weinig capaciteit te hebben”, 
vertelt Van Loon. “De luchtkwaliteit in de klas verbeterde 
wel, maar onvoldoende.” 
Van Loon baseert zich daarbij op de officiële norm van 1200 
ppm (de eenheid waarmee het CO2-gehalte wordt uitge-
drukt), die de lucht maximaal mag bevatten. Die norm vindt 
hij overigens te hoog: “Dit getal dateert uit de jaren ‘70. 
Volgens de nieuwe inzichten mag de lucht maximaal 1000 
ppm bevatten. De Gezondheidsraad is dit nu opnieuw aan 
het bestuderen. De GGD noemt trouwens 800 ppm de ideale 
norm.” 
Er werd een tweede apparaat geïnstalleerd. Van Loon: “Het 
eerste was van Deense makelij, het tweede is Zweeds. Da’s 
niet toevallig: in Scandinavië hebben ze al 1� jaar ervaring 
met klimaatbeheersing. De eisen aan scholen zijn er strenger, 
en de winters in die landen zijn langer en kouder, waardoor 
de kinderen meer binnen zitten.”
Het Zweedse systeem van het merk Swegon voldeed 
wel.“Het resultaat is geweldig. Nu blijft het CO2-gehalte in 
zo’n klas zelfs de gehele dag onder de 800 ppm. Je snapt wel 
dat alle leerkrachten in dat lokaal willen werken!”
Dit apparaat heeft als bijkomend voordeel dat het koelt in 
de zomer en verwarmt in de winter. ’s Winters bespaart de 
school dus ook op de stookkosten, zeker als niet elk uur de 

ramen meer open hoeven. “Dat 
kan oplopen tot een besparing 
van �0 à �0 procent”, zegt Van 
Loon.
De uitkomsten van de proeven 
maken dat Van Loon vastbeslo-
ten is zijn scholen – ondanks de 
hoge kosten - met deze systemen 
uit te rusten. “Kies je iets goed-
koops, dan blijft het muf.” 

‘Hete aardappel’
Omdat de subsidiepot van 100 miljoen zeker niet toereikend 
is, zoekt Van Loon al creatief naar andere oplossingen voor 
de financiering. 
“Bijvoorbeeld een operationele lease-constructie, waardoor 
de kosten gespreid worden”, zegt hij. “Een investering in één 
keer in alle scholen vraagt een giga-bedrag, en dat wordt 
een hete aardappel die iedereen maar doorschuift. Maar 

‘Met iets 
goedkoops 
blijft het 
muf’

‘Smeer de 
kosten uit, 
dan wordt 
het behap-
baar’

Verschillende systemen
Nu scholen subsidie kunnen krijgen voor ventilatie-
systemen, komen er ook aanbieders op de markt. 
Naast Swegon, het merk met eurovent-certificering 
dat in Krimpen aan den IJssel positief is getest, 
biedt ook Statiq Cooling in Rijssen een systeem aan. 
Directeur Coen Binnerts: “Dit is een koelsysteem, 
gebaseerd op permanente aanvoer van verse lucht. 
Daarmee wijkt het af van traditionele airco’s en het 
verbruikt ook minder energie. In de winter kan het 
systeem gecombineerd worden met warmteterug-
winning.” Binnerts heeft (nog) geen testresulta-
ten, maar de ervaringen op het Albeda College in 
Rotterdam en in de gymzalen van een aantal scholen 
in De Vijfhoek in Deventer zijn positief. Binnerts wil 
graag een pilot beginnen op een aantal basisscholen. 
Deze krijgen dan korting op het systeem, dat �000 
tot 7�00 euro per lokaal kost. 
Informatie: www.statiqcooling.nl en 
www.frissescholen.nu en www.frissescholen.com. Op 
de twee laatste sites staan onder meer de testresul-
taten uit Krimpen aan de IJssel, een presentatie van 
de GGD en reportages van TV Rijnmond en het NOS-
Journaal.



Flexibele Formatie?
FairFlex Onderwijs is gespecialiseerd in de bemiddeling van bevoegd onderwijzend
en ondersteunend personeel en management in PO, VO en beroepsonderwijs.
FairFlex biedt u dé oplossing voor:

- vervangingsvacatures
- reguliere vacatures
- spoedvacatures
- interim management
- payrolling (verloning van uw eigen kandidaat)

Bel voor meer informatie 0522 - 238 810
of e-mail naar info@fairflex.nl.

Lid van de ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen | FairFlex Onderwijs is VRO gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm

www.FairFlex.nl

werving & selectie
detacheren & uitzenden
interim management

payrolling

Het creëren van goede arbeidsomstandig-

heden voor werknemers binnen uw school is 

uw verantwoordelijkheid. Maar hoe weet u 

aan welke specifi eke eisen het beleid moet 

voldoen? 

De Arbocatalogus-VO biedt duidelijkheid. 

Met de Arbocatalogus-VO, de digitale hand-

leiding met alle arbonormen, weet u precies 

hoe u de arbeidsrisico’s zo veel mogelijk kunt 

wegnemen voor uw personeel en weet u zeker 

dat u aan alle eisen voldoet. Zo kunnen uw 

werknemers veilig en plezierig werken en laat 

u zien dat u goed werkgeverschap hoog in het 

vaandel heeft staan!

Surf naar www.arbocatalogus-vo.nl
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Wie met Anna Schipper praat over onderwijs, hoort al snel 
het woord ‘diversiteit’ vallen. “Ja, dat is mijn ideaal. Ik 
vind het belangrijk dat elk kind terecht kan op school, 
wat zijn afkomst of capaciteiten ook zijn. Vandaar 
mijn passie voor zowel het openbaar onderwijs als 
het passend onderwijs”.
Schipper is al jaren adviseur bij VOS/ABB en heeft 
in die hoedanigheid aan enkele grote projecten 
gewerkt, zoals Weer Samen Naar School Plus en 
Passend onderwijs. Toch begon ze haar carrière 
als leerkracht op een basisschool. 
“Ik wilde als kind altijd al ‘juf’ worden”, 
lacht ze. “Ik had een geweldig inspire-
rende leerkracht in de vierde klas. Ze 
gelóófde in kinderen en als kind 
voel je dat. Zo ben ik ook gaan 
lesgeven. Maar al vrij snel ben 
ik weer gaan studeren: orthope-
dagogiek. Want ik wilde meer 
doen voor die kinderen, bij wie 
het niet vanzelf gaat. Die kinderen 
wil ik ook bereiken, ik wil ze erbij 
houden. Daarom spreekt het concept 
van passend onderwijs me nu ook zo 
aan”. 
Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een 
passend traject krijgt, liefst binnen het reguliere 
onderwijs. In haar functie als adviseur bij VOS/
ABB is Schipper er nu dagelijks mee bezig. Ze is 
niet alleen betrokken bij de overheidsinstanties die 
de invoering begeleiden, maar ook bij de schoolbe-
sturen die passend onderwijs daadwerkelijk moeten 
invoeren op hun scholen.

Special educational needs
Dat het kan, weet Schipper inmiddels uit eigen erva-
ring. Ze werkte onder meer jarenlang in Amerika, 
waar weinig tot geen speciale scholen zijn. In New 
York studeerde ze verder en behaalde de titel MSc 
(Master of Science) in special educational needs. 
Terug in Nederland ging ze aan de slag in het spe-
ciaal onderwijs, op een asielzoekersschool en in 
het management van een samenwerkingsverband 
Weer Samen Naar School. Toen ze landelijk actief 
werd, kwam ze in contact met VOS/ABB, de vereni-
ging voor bestuur en management in het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs. 

“In het openbaar onderwijs voel ik me het meeste 
thuis”, zegt Anna. “Ik vergeet nooit hoe ik zelf 

als tiener met een streng christelijke achter-
grond werd ontvangen op een openbare 

vo-school. Een warm bad, waar een wereld 
aan verschillende achtergronden voor me 
openging, ik voelde me zo welkom! Dat is 
precies de kracht van het openbaar onder-

wijs. Scholen kunnen dat gebruiken 
in hun pr. De verzelfstandiging van 

openbare schoolbesturen heeft het 
zelfbewustzijn van het openbaar 

onderwijs gelukkig al flink ver-
groot. VOS/ABB gaat de leden 

de komende tijd concreet 
ondersteunen bij hun pr-
activiteiten en daar zet ik 
me graag voor in”. Ook dit 
past bij Schippers ideaal van 

diversiteit in het onderwijs.

Doelgericht
  “Het huidige onderwijsstel-

sel in Nederland is wel heel 
complex, er wordt zoveel gediag-

nosticeerd en er zijn zoveel onderwijs-
soorten. Daar kan passend onderwijs 
een oplossing voor bieden. Maar ik 
weet ook dat een goed aanbod van 
passend onderwijs staat of valt met 
bevlogen en ambitieuze leraren en 
goed management. Gelukkig kunnen 
wij de scholen en besturen hierbij 
helpen”. 

Anna Schipper werkt graag doelge-
richt en slagvaardig. Ze licht dus snel 
toe: “Een goed begin voor een school 
is om met het hele team de ambities 

te formuleren en vervolgens te laten 
nagaan welke stappen nodig zijn om 

dat doel te bereiken. Dat kunnen wij 
doen. Passend onderwijs is mogelijk, als 
we het willen met zijn allen.”

Bel Anna Schipper op 06-�00�6066 of 
mail haar via aschipper@vosabb.nl.

tekst: Lucy Beker • foto: Martin Droog

‘Diversiteit op school is mijn ideaal’

Iteke Weeda over yin en yang voor managerste
n 

vo
eten uit

Adviseur

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

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

veren, wat is hun ambitie en hoe werken ze? 

Deze keer: Anna Schipper. Expertise: passend onderwijs en diversiteit.



school barstte in 2008 al uit zijn voegen en zou volgens een 
prognose nog verder doorgroeien, van 27�0 naar �000 leer-
lingen.

Profileren
Die fabelachtige groei zette in 1996 in 
doordat de school zich ging profileren. 
Leerlingen van het Scala College kregen de 
keuze uit een sport- en een cultuurprofiel 
en de school voerde bovendien tweetalig 
onderwijs in. Dat sloeg aan. De groei van 

‘Het vijanddenken moet verdwijnen’. Nee, het gaat hier niet 
om een oproep van Mient-Jan Faber tijdens de Koude Oorlog 
om de Russen milder te bejegenen. Het vijanddenken heeft 
bezit genomen van tenminste een van de twee partij-
en die met elkaar in de clinch liggen over de huisves-
ting van het Scala College: de gemeente Alphen aan 
den Rijn. Dat zegt althans het College van Bestuur 
van het Scala. 
Volgens het College van Bestuur heeft de gemeente 
kwaad bloed gezet door niet tijdig in te gaan op 
het verzoek van de school om extra huisvesting. De 

‘We zijn gevangen in ons eigen succes’
Scala College in de clinch met Alphen aan den Rijn over huisvesting

Met het Scala College in Alphen aan den Rijn gaat het goed. Erg goed zelfs. Deze openbare school 

voor vmbo, havo en vwo groeide sinds 1996 van 1300 naar maar liefst 2750 leerlingen. Maar nu 

lijkt de school slachtoffer van het eigen succes. Het Scala heeft een conflict met de gemeente over 

de huisvesting, dat tot aan de rechter wordt uitgevochten.

over onderwijsover onderwijs
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het Scala College ging ten koste van de andere scholen voor 
voortgezet onderwijs in Alphen aan den Rijn. Het was voor 
het bestuur van het Scala het signaal dat openbaar onder-
wijs heel succesvol kan zijn.
De boodschap die Ton van Gils, voorzitter van het College 
van Bestuur van het Scala College, overbracht aan Michel du 
Chatinier, wethouder van Onderwijs bij de gemeente Alphen 
aan den Rijn, was helder: we zitten klem. En dat ondanks de 
nieuwbouw van 200� en de huur van een kantoorpand in de 
stad als aanvullende huisvesting. De urgentie die Van Gils op 
tafel legde, beantwoordde Du Chatinier met de toezegging 
dat er wat ging gebeuren, vertelt Van Gils.

Anders dan het Scala College zag de wethouder de oplossing 
bij de scholen die langzaam leegliepen: met name bij het 
protestants-christelijke Groene Hart Lyceum. Hij wilde daar 
ruimte vorderen voor het Scala. Echter, zowel het Scala als 
het Groene Hart Lyceum zagen niets in deze oplossing. Het 
Scala vreesde dat het in het gezamenlijke gebouw een 
’zooitje’ zou worden en voor het Groene Hart was het 
gedwongen ’samenwonen’ ook niet aantrekkelijk.

Rechter
Beide scholen stapten deze zomer naar de rechter. Dat 
gebeurde nadat het Scala College in mei had gezien hoe de 
gemeentelijke commissie Bezwaar en Beroep het pleidooi 

van het Scala College van 
tafel had geveegd. De 
rechter bepaalde dat de 
gemeente niet het recht 
had op deze termijn twintig 
lokalen te vorderen bij het 
Groene Hart Lyceum. 
De gemeente besloot toen 
tien noodlokalen te laten 
plaatsen voor het Scala 
College, naar het oordeel 
van de school veel te wei-

nig. Hierop heeft het College van Bestuur besloten op eigen 
houtje nog tien noodlokalen tegenover de school laten 
plaatsen, aan de Kees Mustersstraat. Bert Jol, lid van het 
College van Bestuur van het Scala, maakt een rekensomme-
tje en presenteert het resultaat. 
“De huur kost 22�.000 euro. En de inrichting van de lokalen? 
Ja, dan praat je toch algauw over enkele tonnen. En dan heb 
ik de advocaatkosten nog niet meegerekend.” Jol rekent de 
wethouder ’onbehoorlijk bestuur’ aan.  

Geld is er 
Van Gils voelt er weinig voor de zaken op de spits te drijven. 
“Wij moeten toch verder met dit gemeentebestuur”. Maar 
ook hij draait niet om de zaak heen. “De gemeente krijgt 
jaarlijks van het Rijk een  miljoen euro voor huisvesting van 
het Scala College. Het geld is er dus wel. En toch moeten wij 
de helft van de noodlokalen zelf betalen.” 

Wethouder Du Chatinier heeft immers onlangs laten weten 
de helft van de kosten van de noodlokalen te willen financie-
ren. Meer niet. Van Gils maakt zich zorgen om de circa vier 
ton die de school nu zelf moet ophoesten voor de huur en 
inrichting van de noodlokalen. “Het gaat ten koste van din-
gen die we ook willen of nodig hebben. Denk aan schoolma-
terialen en inzet van leerkrachten.” Het College van Bestuur 
wil dit geld nu via een bodemprocedure bij de gemeente 
terugvorderen.
  
Masterplan
Intussen heeft de wethouder van Onderwijs aangekondigd 
dat de gemeente Alphen aan den Rijn tegen Kerstmis komt 
met een masterplan. Daarin zal het beleid staan voor alle 
schoolaccommodaties in de stad voor de komende jaren. Van 
Gils en Jol hebben er weinig vertrouwen in. “Luister”,  zegt 
Van Gils,  “de gemeente is meer dan een jaar bezig geweest 
om één onderdeeltje van de huisvesting te regelen. En dat 
is niet goed gegaan. Zou diezelfde gemeente dan nu in een 
paar maanden de huisvesting van alle scholen in Alphen kun-
nen regelen?” De gebaren waarmee beide heren hun plei-
dooi kracht bijzetten zeggen genoeg.

Wethouder 
Over naar Michel du Chatinier, in het stadhuis van Alphen 
aan den Rijn. Eerst maar even het vijanddenken onder de 
loep nemen: heeft hij daar last van?
Volgens de wethouder is er geen sprake van vijanddenken. 
Hij heeft er alle vertrouwen in samen met de scholen de 
onderwijshuisvesting te kunnen regelen. Du Chatinier denkt 
de ‘knelpunten in onze 
onderwijshuisvesting’ op 
te lossen met het master-
plan, waarmee de pro-
blemen voor de komende 
tien jaar in kaart worden 
gebracht. 
Verder houdt hij vast 
aan de uitspraak van de 
rechter: “Formeel hoeven 
wij geen noodlokalen 
te plaatsen, uitgaande 
van het leerlingenaantal per 1 oktober 2008. Omdat het 
aantal leerlingen het komend schooljaar hoger is hebben 
wij tien noodlokalen geplaatst. Maar feitelijk is er binnen de 
gemeente voldoende ruimte om alle leerlingen te huisves-
ten.”

Conclusie: er zal nog heel wat water door de Rijn vloeien 
voor het Scala College en de gemeente Alphen op één lijn 
zitten. Misschien moet eerdergenoemde Mient-Jan Faber 
eraan te pas komen, middels een debat tussen College van 
Bestuur en College van B en W. Maar het gaat vast sneller als 
Du Chatinier over zijn hart strijkt en de kosten van de nood-
lokalen betaalt uit het Rijksgeld voor huisvesting.

‘We zijn gevangen in ons eigen succes’

tekst: Jurgen van Dijk • foto: Martin Droog

‘Tien 
noodlokalen 
op eigen 
kosten’
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Verstand van leren

Gevoel voor mensen

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

www.kpcgroep.nl

De kracht
van 

verbinden

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

KPC Groep zet uw vraagstukken in het juiste 

perspectief en zorgt voor verbindingen. 

Verbindingen tussen mensen en organisatiedoelen,

tussen inhoud en proces, tussen beleid en praktijk,

tussen uw organisatie en andere spelers in het veld.

Vanuit deze benadering creëren we samen met 

opdrachtgevers echte groei en ontwikkeling.

Advies

Opleiding en training

Co- en interim-management

Onderzoek en ontwikkeling
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In verschillende uitspraken met betrekking tot dit onder-
werp uit de afgelopen jaren komt deze terughoudende 
opstelling van de rechter duidelijk naar voren. Zeer recent 
nog in een uitspraak van de rechtbank Haarlem in een kort 
gedingprocedure gevoerd door VOS/ABB-advocaat Jack 
Heussen. Ook in dit geval bleek weer van belang dat een 
besluit tot weigering van een leerling goed wordt gemo-
tiveerd. Een vastgelegd toelatingsbeleid dat duidelijke en 
objectieve criteria kent en dat aan de ouders kenbaar is 
gemaakt, bijvoorbeeld door publicatie in de schoolgids, is 
hiervoor essentieel. De rechter hecht zeer veel waarde aan 
een consistent beleid. 

Rugzakleerling
Belangrijk onderdeel van het toelatingsbeleid zijn de cri-
teria die worden gehanteerd om te bepalen of een school 
kan voldoen aan de zorgbehoefte van een aangemelde 
rugzakleerling. Voor elke rugzakleerling moet de afweging 
worden gemaakt of de combinatie van handicap en de 
extra onderwijsondersteuning die nodig is, spoort met de 
mogelijkheden en draagkracht van de school. Pedagogisch-
didactische factoren en/of organisatorische factoren kun-
nen volgens de rechtspraak toelating in de weg staan. 
Alvorens een leerling te weigeren, moet het bevoegd 
gezag zich steeds voldoende inspannen om alle mogelijk-
heden te onderzoeken om aan de zorgbehoefte van die 
specifieke leerling te voldoen.

Geconcludeerd mag worden dat het bevoegd gezag een 
juridische procedure met betrekking tot het weigeren van 
een leerling in veel gevallen met vertrouwen tegemoet 
kan zien. Voorwaarde daarvoor is dat er een helder toela-
tingsbeleid is geformuleerd dat zorgvuldig en consequent 
wordt toegepast en dat (vooraf) kenbaar is gemaakt aan 
de ouders.

Mieke van Boggelen,
juridisch adviseur bij VOS/ABB.

over onderwijs

Consultant

In het algemeen is toelating van leerlingen het uitgangspunt;  
weigering is de uitzondering. Dit wil niet zeggen dat iedere 
leerling zonder meer moet worden toegelaten. De beslis-
sing over toelating is een discretionaire bevoegdheid van het 
schoolbestuur. Er is sprake van een vrije beslissingsruimte.

Terughoudend
In meerdere uitspraken heeft de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State aangegeven wat de maat-
staf voor rechterlijke toetsing van deze bestuursbevoegd-
heid moet zijn:  de rechter moet geen eigen oordeel over de 
toelating geven, maar onderzoeken of er grond bestaat voor 
het oordeel dat het bevoegd gezag toelating niet kon wei-
geren. Dit betekent dat de rechter zich terughoudend moet 
opstellen. 

Aan het begin van het schooljaar merkt VOS/ABB altijd een toename in het aantal vra-

gen over toelating van leerlingen. Als een leerling wordt geweigerd leidt dat nogal eens 

tot een juridische procedure, aangespannen door de ouders. De belangen zijn immers 

groot: hun kind wordt afgewezen door de uitverkoren school en de ouders willen als-

nog toelating proberen af te dwingen. Dit artikel gaat in op de vraag: moet een school-

bestuur deze gang naar de rechter vrezen?

Toelaten of weigeren? 
Helder beleid essentieel

foto: Peter Arno Broer
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wat er in de klas gebeurt. Dat geldt ook voor heel veel ande-
re dingen, bijvoorbeeld voor de uitstraling van het gebouw, 
de indeling van de gangen, de manier waarop in de klas de 
tafeltjes worden neergezet, alles is bepalend voor de sfeer en 
de uitstraling. Ook niet onbelangrijk: 
de aanspreekvormen. Mogen leerlin-
gen hun juf of meester bij de voor-
naam noemen?”
“Het antwoord op de vraag waar de 
school voor staat, moet ook terug 
te vinden zijn in de houding en het 
gedrag van de leerkrachten. Omdat 
leerkrachten buiten de school in 
sociale netwerken zitten en daar dus 
mede het imago van de organisatie 
kunnen bepalen, is het belangrijk dat 
ze zich bewust zijn van wat ze daar 
vertellen. Personeelsleden zijn ambas-
sadeurs!”

Openbaar onderwijs
Richtlijnen voor personeelsleden voor een duidelijke identi-
teit die past bij de school, kunnen wellicht worden gezien als 
een inbreuk op het algemeen toegankelijke karakter van het 
openbaar onderwijs. Mag iedereen nog wel zijn wie hij of zij 
is? 
“In de zorgsector, die voor iedereen toegankelijk is, heb je 
kledingvoorschriften. Piercings bijvoorbeeld worden daar 
over het algemeen niet geaccepteerd. Dat heeft natuurlijk 
te maken met het feit dat die niet handig zijn voor het uit-
voeren van het werk in de zorg, maar wat hier ook speelt, 
zijn de goede omgangsvormen van artsen en verplegers met 
ouderen. Die vinden piercings over het algemeen niet netjes. 
Het is dus tevens een kwestie van respect voor de gebruiker. 
Ook in het onderwijs moet daar heel goed over worden 
nagedacht, zodat er helderheid ontstaat waarom het ene wel 
mag en het andere niet.”
“Dat geldt bijvoorbeeld voor de vraag of je op een openbare 
school hoofddoekjes en zichtbare kruisjes toelaat, of dat de 
school ook van moslima’s verwacht dat die mannelijke col-
lega’s of vaders een hand geven. Het openbare Vader Rijn 
College in Utrecht is daar een bekend voorbeeld van. Nu 
overkomt het scholen nog dat ze bijvoorbeeld in een sollici-
tatie iemand tegenkomen die gothic is. Wat doe je daarmee? 
Als je daar niet van tevoren over na hebt gedacht, geeft dat 
onduidelijkheid. Als je er bovenschools beleid op maakt, heb 
je een richtlijn. Die kan van alles inhouden, maar bespreek 
het wel met elkaar!” 

Annelies Schrijver verzorgt samen met zelfstandig adviseur 
Anke van Luyt de VOS/ABB-workshop ‘Imago en de rol van 
de leerkracht’. Ze vertelt dat deze workshop heel geschikt is 
voor personeels- en studiedagen. 
“We laten zien dat het imago van de organisatie mede 
bepaald wordt door de wijze waarop het personeel de school 
presenteert, intern en extern. Dat geldt niet alleen voor lera-
ren, maar ook voor managers en bestuurders, omdat ieder-
een binnen en buiten zijn werk in allerlei sociale netwerken 
zit. Personeelsleden komen op feestjes, zitten op een sport-
club of zijn zelf ouder.”
Het is in de huidige situatie extra belangrijk geworden om 
aan een goed imago van de school te werken, benadrukt 
Schrijver, omdat ouders niet meer automatisch voor één 
bepaalde school kiezen. De meeste van hen bepalen hun 
keuze tegenwoordig op de uitstraling en niet meer puur op 
basis van denominatie of afstand. Ook vinden ouders het 

belangrijk dat ze het gevoel 
hebben dat hun kind op school 
gelukkig wordt. Opmerkelijk 
genoeg verdiepen ze zich over 
het algemeen minder in de 
onderwijskwaliteit. De eerste 
indruk is bepalend.
“Ik hoor van ouders wel eens 
dat ze in de school niet kunnen 
zien wie de leerkrachten zijn. 

Nu hoeft van mij niemand in het onderwijs in een driedelig 
kostuum rond te lopen of een chique mantelpakje te dragen, 
want ouders moeten wel het gevoel hebben dat leraren toe-
gankelijk zijn, maar je hoeft, om het maar even kort door de 
bocht te formuleren, ook niet de slobbertruien of korte broe-
ken en sandalen van je doelgroep over te nemen.”

Heldere keuzes
Het belangrijkste is volgens Schrijver dat de presentatie past 
bij de identiteit van de school. “Scholen kunnen heel sterk 
van elkaar verschillen. Voor buurtscholen in het primair 
onderwijs, die persoonlijke betrokkenheid willen uitstralen, is 
het belangrijk dat het personeel zich niet te zakelijk opstelt. 
Scholen in het voortgezet onderwijs die een bepaalde autori-
teit willen uitstralen, kunnen daar juist wel voor kiezen.” 
Om heldere keuzes te kunnen maken, is het in de eerste 
plaats van belang dat iedereen in de school weet waar die 
voor staat. Schrijver: “Kennis hierover is een sleutelbegrip. 
Wat is onze visie? Wat willen wij uitdragen? Het is nodig dat 
daar op school en bovenschools over wordt nagedacht. Het 
antwoord op die vragen moet duidelijk herkenbaar zijn in 

‘De 
eerste 
indruk is 
bepalend’

over onderwijs

Workshop voor personeels- en studiedagen
Imago en de rol van de leerkracht

“Leraren zijn het visitekaartje van de school”, zegt adviseur Annelies Schrijver van VOS/ABB. 

Uitstraling is onderdeel van een goede presentatie. Dat geldt ook voor de manier waarop leraren 

ouders aanspreken. Kennis van waar de organisatie voor staat en de houding en het gedrag die 

daarbij horen, daar gaat het om.
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Workshop voor personeels- en studiedagen

tekst en foto: Martin van den Bogaerdt

Annelies Schrijver: ‘Leerkrachten 
bepalen mede het imago van de school.’
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Sturen op ontwikkeling & Zicht op risico’s
Het Meta Management Systeem 

als kompas voor organisatieontwikkeling. 

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

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

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

Meer informatie 
Robbin Haaijer / Tijmen Bolk

www.vanbeekveldenterpstra.nl, tel: 0229-244224

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

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

T 013-518 61 58        E INFO@GODDING-CO.NL W WWW.GODDING-CO.NL

Alles wat u nodig heeft, is al in de kiem aanwezigAlles wat u nodig heeft, is al in de kiem aanwezigAlles wat u nodig heeft, is al in de kiem aanwezigAlles wat u nodig heeft, is al in de kiem aanwezig
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Naar een nieuwe beleving van uw school
onderzoek beeldvorming zorg voor een aansprekend verhaal

maak waarden zichtbaar kom creatief in contact



�1over onderwijs

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 
8�0.000 leerlingen zijn aangesloten.

Redactie-adres:
Over Onderwijs 
Postbus 162, ���0 AD Woerden
overonderwijs@vosabb.nl
tel: 0��8 - �0� 270

Redactie:
Lucy Beker (eindredactie)
Martin van den Bogaerdt

Medewerkers aan dit nummer:
Jan Barendse, Mieke van Boggelen, 
Karin van Breugel, Jurgen van Dijk

Fotografie: 
Martin van den Bogaerdt, Peter Arno 
Broer, Martin Droog, José Krijnen, Wil-
lem Jan Ritman, André Ruygrok

Foto omslag: 
Joshua Muller in groep 8 van de open-
bare basisschool Annie M.G. Schmidt in 
Schiedam
Foto: Martin van den Bogaerdt

Ontwerp en lay-out:
Afdeling Vormgeving, Bussum

Druk:
Drukkerij Ten Brink, Meppel

Advertentiebureau:
Recent, Amsterdam
020 - ��0 89 98
info@recent.nl
Contactpersoon: Ray Aronds

Abonnementen:
Leden van VOS/ABB ontvangen een 
exemplaar per bestuur en per school 
gratis. 
Extra abonnementen mogelijk 
(zie www.vosabb.nl). 
Abonnement niet-leden: 
6� euro per jaar.

Opgeven als abonnee bij:
VOS/ABB
tel: 0��8 - �0� 20�; e-mail: 
info@vosabb.nl

Copyright: 
Alle rechten voorbehouden.

Het uitwisselingsproject van drie Nederlandse vo-scholen 
met scholen in Amerika, in het kader van het Hudson-jaar, 
is een succes geworden. De 24 leerlingen van het College 
Vos uit Vlaardingen, het Libanon Lyceum in Rotterdam en het 
Oostvaarders College in Almere waren in september  in New 
York tijdens de festiviteiten vanwege 400 jaar Nederlandse 
betrekkingen met Amerika, tegelijk met prins Willem-Alexander 
en prinses Máxima. Sommige leerlingen hebben ook even met 
het prinselijk paar gesproken.

De deelnemende scholen hadden al langer e-mailcontact met Amerikaanse scholen in 
het kader van het project ‘Exploring the Dutch Legacy’. Nu gingen voor het eerst van 

elke school acht leerlin-
gen,  geselecteerd op basis 
van motivatie, met twee 
docenten naar Amerika. 
Die reis werd mogelijk 
door financiering van het 
ministerie van OCW en de 
Amerikaanse ambassade. 
Het Europees Platform 
begeleidde het project. 
Ook minister Plasterk 
toonde belangstelling, 
omdat intercontinentale 
uitwisselingen van scholen 
nog betrekkelijk nieuw 
zijn. “Hoewel de minister 

zelf niet mee kon, heb ik begrepen dat hij onze belevenissen op onze website heeft 
gevolgd. Waarschijnlijk gaan we nog verslag van onze reis uitbrengen op het ministe-
rie”, vertelt Tanne Hoff, docent op het College Vos. 

Filmpjes
De leerlingen hebben voor hun project ter plaatse nader onderzocht wat de verschil-
len en overeenkomsten zijn tussen Nederlanders en New Yorkers in hun denken 
over waarden als tolerantie, burgerschap en vrijheid van meningsuiting. Daarvoor 
interviewden en filmden ze mensen op straat.  Veel filmpjes zetten ze direct op de 
website www.therichnesswithin2.pbworks.com, zodat de thuisblijvers hun activitei-
ten konden volgen. De kinderen overnachtten in gastgezinnen bij leerlingen van 
de Amerikaanse scholen en ze draaiden ook een paar dagen mee op die scholen. 
Natuurlijk hebben ze ook een aantal toeristische highlights in New York bezocht. 

BIOS-subsidie
Het Europees Platform is tevreden over de reis, die een goed inhoudelijk programma 
had. Tot voor kort ondersteunde het EP alleen uitwisselingen tussen scholen in 
Europa, maar sinds 2008 zijn de mogelijkheden van de BIOS-subsidies verruimd. 
Vanwege het Hudson-jaar had 
EP met deze uitwisseling extra 
bemoeienis. 
BIOS staat voor Bevordering 
Internationale Oriëntatie en 
Samenwerking. Scholen kun-
nen een beroep doen op deze 
subsidies.

Leerlingen naar New York: een succes

tekst: Lucy Beker • foto’s: College Vos

Leerlingen van het College Vos uit 
Vlaardingen in New York.
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