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REDACTIONEEL 
BEELD: MARTINE SpRANgERS 

In 1968 vormden de verenigingen Volksonderwijs (uit 1866) en de pas opgerichte  
Nationale Ouderraad samen de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Een brede  
vereniging die opkomt voor leerlingen, ouders en het personeel in het openbaar on-
derwijs. De vereniging bestaat dankzij haar leden, maar ook door een bijdrage van de 
overheid. Die vindt het belangrijk dat ouders zich op landelijk niveau vertegenwoordigd 
weten en dat zij met vragen over onderwijszaken terechtkunnen bij een onafhankelijk 
kennisinstituut. De VOO beantwoordt daarom jaarlijks duizenden vragen van ouders 
en helpt hen om het overleg met school constructief te voeren. Ter voorkoming van 
onbegrip en eventuele escalatie. Vaak is een telefoontje naar de directeur of het school-
bestuur voldoende om het gesprek weer op gang te brengen.

Vorige week belde een moeder de VOO, want haar basisschool had een verplichte warme 
maaltijd ingevoerd voor de overblijfkinderen. Zij wilde haar kind liever een broodje blij-
ven meegeven, want dat was volgens haar gezonder en goedkoper. Bij de directeur vond 
ze geen gehoor, want die had de gehele overblijf al uit handen gegeven. De VOO belde 
met het schoolbestuur, die de directeur vroeg om de VOO te bellen. Na een goed gesprek 
kon deze moeder voortaan haar kind toch een lunchpakket meegeven. Zo wordt er tien-
tallen keren per jaar voor gezorgd dat scholen en ouders samen tot een oplossing komen. 
En er is meer. Dankzij de bijdrage van de leden en de overheid verzorgen trainers van de 
VOO jaarlijks voor meer dan 7000 MR-leden, ouderraadsleden en overblijfkrachten een 
gerichte cursus. Die deskundigheidsbevordering is onbetaalbaar, want leerkrachten en 
ouders in de MR leren zo hun gezamenlijke en afzonderlijke rechten en plichten. En een 
sterke medezeggenschap zorgt voor sterke scholen.

Als het aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW ligt, komt daaraan nu een eind. Want 
in zijn recente subsidiebrief schrapt hij de volledige bijdrage aan de landelijke ouder-
organisaties waaronder de VOO. Voortaan moeten - behalve contributies - sponsoring 
en ‘geld uit de markt’ de organisaties maar in stand houden. Individuele ouders moeten 
van het ministerie zelf betalen voor een onafhankelijk antwoord en ook scholen en MR’en 
(‘de markt’) moeten voor hun begeleiding en scholing kennelijk maar flink worden aange-
slagen. Zo creëert Dekker subsidieongelijkheid tussen ouders en scholen en schoolbesturen 
en maakt hij een eind aan een zorgvuldig opgebouwde landelijke stem van ouders door 
de samenwerkende ouderorganisaties. Schoolbesturen betalen hun volledige lidmaat-
schap van de PO-raad en VO-raad en de denominatieve besturenorganisaties met geld 
van het ministerie, de stem van leerlingen betaalt het ministerie met de -terechte- in-
standhouding van het LAKS, maar de stem van ouders is Dekker niets meer waard. Dat 
is beschamend en verdient correctie door de Tweede Kamer. <
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HET NIEUWE CURSUSAANBOD VOOR MR-EN GMR-LEDEN STAAT 
ONLINE. EN OOK WANNEER U BEHOEFTE HEEFT AAN ADVIES OVER 
MEDEZEGGENSCHAP BIJ PASSEND ONDERWIJS, KRIMP OF FINANCIËN, 
BENT U AAN HET JUISTE ADRES BIJ DE VOO.

VOO is een onafhankelijk expertise-
centrum, met speciale aandacht voor 
medezeggenschap in het primair en 
voortgezet onderwijs: opleider voor 
ouders, personeel en leerlingen in 
de medezeggenschapsraad, met 
gespecialiseerde adviseurs en een 
landelijk netwerk van trainers. 

    Voor nieuwe MR-leden: MR-Start, 
op 50 centrale plaatsen in het land 
of uw eigen school

    Voor verdieping of herhaling: 
MR-Verdieping of MR Maatwerk

    VOO Servicekaart: voor begeleiding 
en advies 

Onze inspiratie
Aan onze trainingen nemen ouders, 
leerkrachten en schoolleiders 
deel. Vaak gezamenlijk, omdat 
de MR vooral effectief is als de 
verschillende geledingen goed 
met elkaar samenwerken. Sterke 
medezeggenschap bereik je ‘niet apart 
maar samen’. 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER SCHOLING EN 
ADVIES OP WWW.VOO.NL/SCHOLING OF BEL 036 5331500

E X PERT ISECENTRUM  MEDE ZEGGENSCHAP

LID VAN MR OF GMR?
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Ook volgend jaar Koningsspelen
De Koningsspelen krijgen een vervolg op vrijdag 25 april 2014. Dat is dan de laat-
ste schooldag voor Koningsdag.

De Koningsspelen zullen ook volgend 
jaar uit een Koningsontbijt en een Ko-
ningssportdag bestaan. De Johan Cruyff 
Foundation en de Richard Krajicek Foun-
dation nemen wederom de landelijke co-

ordinatie op zich. Het is nog niet bekend 
of de Koningsspelen voortaan elk jaar 
worden gehouden. < Meer informatie 
staat op www.koningsspelen.nl.

Veiligheid  
voorop!
Openbare Scholengemeenschap Hugo 
de Groot in Rotterdam hoeft twee ge-
schorste leerlingen niet meer toe te la-
ten. Dat heeft de voorzieningenrechter 
bepaald.

De school schorste de leerlingen, omdat 
ze een brugklasser in elkaar hadden 
geslagen. Vanaf het eerste leerjaar ver-
toonden de twee al gedragsproblemen. 
De school had ze daar al vaak op aange-
sproken. Met hun ouders is nog gepro-
beerd een constructief gesprek aan te 
gaan, maar dat liep op niets uit. Zij von-
den de zaak niet zo ernstig. De ouders 
stapten naar de rechter om de school te 
dwingen hun zoons weer toe te laten.
In mei gaf de voorzieningenrechter de 
school gelijk dat terugkeer van de twee 
leerlingen niet reëel was. Wel moest de 
school op grond van de zorgplicht hun 
adequaat onderwijs geven, bijvoorbeeld 
in de vorm van huiswerkopdrachten, 
in afwachting van plaatsing in een re-
boundvoorziening. 
Rector Eric van ‘t Zelfde is blij met de uit-
spraak: ‘Wij vinden het ontzettend be-
langrijk dat onze leerlingen zich veilig 
voelen bij ons op school. Dat kan alleen 
als we ook maatregelen kunnen nemen 
als ándere leerlingen die veiligheid in 
gevaar brengen.’ <

Bezuinigingen bedreigen  
ook landelijke positie ouders
De bezuinigingen van OCW dreigen ook de ouderorganisaties in het bijzon-
der onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) te treffen. Het 
ministerie wil geen subsidie beschikbaar stellen voor het landelijke infor-
matiepunt 5010 voor ouders, en ook de subsidie voor de VOO ten behoeve van 
deskundigheidsbevordering van medezeggenschapsraden en ouderraden 
wordt geschrapt. De Tweede Kamer kan de plannen nog corrigeren.

De overheid heeft uitgesproken dat 
de stem van ouders in het onder-
wijs ook op landelijk niveau stevig 
moet zijn vertegenwoordigd. Daar-
toe worden de Vereniging Openbaar 
Onderwijs (VOO), de NKO, LOBO en 
OUDERS&COO financieel onder-
steund. Zij werken samen in het 
oudersteunpunt 5010 en verzorgen 
dienstverlening aan en deskundig-
heidsbevordering van medezeg-
genschapsraden, ouderraden en 

overblijfmedewerkers. Het huidige 
kabinet wil daar geen geld meer voor 
uittrekken.
De ouderorganisaties zullen de Twee-
de Kamer vragen om alsnog de lande-
lijke stem van ouders via subsidie te 
versterken. De PO-Raad heeft samen 
met de VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, 
AVS en FVOV een oproep aan de mi-
nister gedaan om de positie en subsi-
diëring van de ouderorganisaties te 
handhaven. < 

De VOO roept ouders en openbare scholen op om een steunbetuiging te sturen. 
Dat kunt u doen op www.voo.nl. Alle steunbetuigingen worden overhandigd 
aan de Tweede Kamer.

Ook samen
werkingsverband 
loopt risico’s
VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon 
heeft speciaal voor samenwerkingsver-
banden passend onderwijs een aanbod 
ontwikkeld.

De taken van de samenwerkingsver-
banden brengen risico’s met zich mee, 
voornamelijk op het gebied van aan-
sprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon 
te verzekeren, zodat de financiële posi-
tie van de samenwerkingsverbanden 
wordt beschermd. < Meer informatie 
staat op www.vosabbverzekeringen.nl.
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Kleine scholen mogen open blijven
Kleine basisscholen met minder dan honderd leerlingen mogen toch open blij-
ven, maar worden gestimuleerd om samen te werken. Staatssecretaris Dekker 
van Onderwijs heeft een eerder advies van de Onderwijsraad niet overgenomen, 
die voorstelde om 100 leerlingen als minimale schoolgrootte te hanteren.

In februari adviseerde de Onderwijsraad 
om basisscholen met minder dan hon-
derd leerlingen op te heffen. Op dit mo-
ment moeten scholen voor het primair 
onderwijs minstens 23 leerlingen hebben. 
Het advies van de Onderwijsraad leidde 
tot veel onrust in de onderwijswereld. 

Ook staatssecretaris Dekker blijkt niet 
gelukkig met het advies. Hij wil wel dat 
kleinere scholen gaan samenwerken om 
de kwaliteit en de financiële efficiëntie te 
verhogen. Daarom wil hij de kleinescho-
lentoeslag omzetten in een stimulerings-
regeling tot samenwerking. <

Daarom VOS/ABB
De nieuwe lidmaatschapsbrochure van 
VOS/ABB laat zien waaruit de meer-
waarde van de vereniging bestaat.

De brochure gaat in op de kernwaarden 
van het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs en op de dienstverle-
ning van VOS/ABB. Essentieel is dat 
VOS/ABB verder gaat dan de algemene 
werkgeversorganisaties PO-Raad en 
VO-raad. 
VOS/ABB is van oudsher sterk in infor-
matie en advies voor bestuur en ma-
nagement, maar ook op het gebied van 
identiteitontwikkeling en profilering 
van de openbare en algemene toegan-
kelijke scholen en in de politieke lobby 
op landelijk, regionaal en gemeentelijk 
niveau. < De lidmaatschapsbrochure 
kunt u downloaden van www.vosabb.nl 
(Over VOS/ABB>Lidmaatschap). 

De papieren versie kunt u bestellen via  
secretariaatvereniging@vosabb.nl. Er 
is een versie voor het primair en een 
versie voor het voortgezet onderwijs.

Kabinet 
bezuinigt op 
onderwijssubsidies
Het ministerie van OCW snijdt de 
komende jaren stevig in de on-
derwijssubsidies. In een brief van 
staatssecretaris Sander Dekker 
wordt de rijksbekostiging van het 
humanistisch en godsdienstig vor-
mingsonderwijs op openbare scho-
len ingetrokken.

Het stopzetten van de rijkssubsi-
die treft 70.000 leerlingen in het 
openbaar onderwijs, die nu via het 
Dienstencentrum GVO en HVO 
godsdienstig of humanistisch vor-
mingsonderwijs (g/hvo) krijgen. De 
10 miljoen euro voor g/hvo zijn des-
tijds vanuit de lumpsum gehaald om 
de bekostiging te garanderen, waar-
door nu feitelijk wordt bezuinigd op 
het onderwijs. 

De VOO en VOS/ABB betreuren het 
voornemen tot stopzetting buiten-
gewoon, omdat daarmee de mogelijk-
heid verdwijnt om op een openbare 
school, waar alle kinderen welkom 
zijn, godsdienstles of humanistische 
vorming te volgen. De VOO heeft zich 
jarenlang ingezet voor deze lessen, 
vanuit de overtuiging dat openbare 
scholen hun kracht juist ontlenen aan 
hun grote pluriformiteit en het ver-
mogen om elk kind en elke opvatting 
een gelijkwaardige plek te geven.  < 

Modelreglement en -statuut voor ondersteuningsplanraad
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft modellen ontwikkeld voor de medezeggenschap van het samenwer-
kingsverband passend onderwijs. De modelstatuten en reglementen vormen de basis voor de nieuwe ondersteuningsplanraad.

De oprichting van de ondersteunings-
planraden begint nu vorm te krijgen. 
Het reglement en statuut regelen be-
langrijke onderdelen van de ondersteu-
ningsplanraad, waaronder de omvang 
en invulling van de raad. Een zorgvul-
dig proces waarbij MR-leden, ouders 
(voor VO ook leerlingen) en personeels-

leden zijn betrokken, is daarvoor es-
sentieel. Het steunpunt heeft ook een 
handreiking geschreven voor de oprich-
ting van de ondersteuningsplanraad. 
Samen met de modellen voor reglement 
ondersteuningsplanraad, statuut me-
dezeggenschap en huishoudelijk regle-
ment is dit een pakket waarmee binnen 

het samenwerkingsverband de mede-
zeggenschap kan worden vormgegeven.  
< De documenten zijn te vinden op 
www.medezeggenschap-passendon-
derwijs.nl. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de helpdesk, via het gra-
tis telefoonnummer 0800 - 2700 400 of 
via de website.
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Ouderavond Hulp bij huiswerk 
Als ouder wilt u graag dat het goed gaat met uw kind op school.  
U wilt daar zelfs bij helpen. Maar hoe kan dat het beste? Wat werkt 
wel en wat werkt niet?

In de ouderavond Hulp bij huiswerk wordt aandacht besteed aan ons 
brein: hoe werkt het als we dingen leren? Is dat anders bij pubers?  
We bespreken verschillende vormen van aanpak en er wordt ingegaan 
op de rol van ouders. Daarnaast is er ruimte om ideeën uit te wisselen. 
Aan het eind van de avond heeft u meer  
inzicht in de manieren waarop u uw  
kind kunt steunen om op een  
zelfstandige en productieve  
manier huiswerk 
te maken.

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Locatie eigen school
Duur 1,5 uur
Kosten  ouderavonden die worden aangevraagd voor    

1 augustus 2013 VOO-leden € 315 | niet-leden    
€ 375

Exclusief Reiskostenvergoeding VOO-trainer

Vragen?   Neem dan contact met  
ons op: 036 533 1500

PO

VO
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Ban KiMoon tegen homofobie
Het onderwijs heeft een essentiële rol als het gaat om het tegen-
gaan van negatieve stereotypen en het bevorderen van begrip 
voor de ander. Dat stelt secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de 
Verenigde Naties.

Een toespraak  van Ban Ki-Moon werd op 16 mei uitgesproken door de 
hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN Navanethem 
Pillay tijdens een internationaal congres in Den Haag over homo-
emancipatie. Het congres kreeg steun van koningin Máxima.
Ban Ki-Moon ziet de strijd tegen homofobie en voor seksuele gelijk-
waardigheid als een onderdeel van een breder streven naar men-
senrechten voor iedereen. Het onderwijs speelt hierin volgens hem 
een essentiële rol. < Op de pagina’s 20 en 21 staat een artikel over het 
verdwijnen van de enkelefeitconstructie uit de wet. Deze wettelijke 
constructie maakt het voor het bijzonder onderwijs mogelijk om leer-
lingen en personeelsleden te weigeren als zij uiting geven aan een 
andere dan de heteroseksuele geaardheid.

Kamer versterkt 
medezeggenschap
De Tweede Kamer heeft een 
belangrijk besluit genomen 
om de medezeggenschap in 
het funderend onderwijs te 
versterken. Zo krijgen mede-
zeggenschapsraden voortaan 
recht op rechtsbijstand.

Verder hoeven medezeggenschapsraden - in geval de WMS 
niet wordt nageleefd - niet meer naar de Ondernemingska-
mer om naleving van de wet af te dwingen, maar kunnen 
zij een geschil aanmelden bij de laagdrempeliger Geschil-
lencommissie WMS. Voor een gang naar de Ondernemings-
kamer is het verplicht een advocaat mee te nemen, bij de 
Geschillencommissie geldt die voorwaarde niet.
De derde wijziging is dat medezeggenschapsraden reeds 
genomen besluiten kunnen terugdraaien als zij geen gele-
genheid hebben gehad om hierover mee te praten en mee 
te beslissen.
En ten slotte gaat het scholingsbudget voortaan recht-
streeks naar de MR; nu is eerst nog toestemming van het 
schoolbestuur nodig.
Sinds de evaluatie van de WMS in 2012 heeft de VOO bij 
diverse gelegenheden gepleit voor aanpassing van de WMS, 
maar tot nu toe wilden de bewindslieden dat verzoek niet 
honoreren.
Staatssecretaris Dekker heeft beloofd om de Tweede Kamer 
in het najaar een brief te sturen met maatregelen om de 
medezeggenschap te versterken.<

Integer?
Wie verdient Ien Dales Integriteitsaward 2013? Het cen-
trum van arbeidsverhoudingen CAOP is op zoek naar 
kandidaten. Voordragen kan tot 1 september. 

Het moeten voorbeeldpersonen zijn die zich onderscheiden 
in bijzondere verrichtingen en betrokkenheid op het snij-
vlak van integriteit en goed bestuur. Het zou goed zijn voor 
het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs als een 
bestuurder uit deze sector de award krijgt!
U kunt uw voordracht toesturen aan secretaris Loes Spaans 
van de Stichting Ien Dales Leerstoel, Postbus 556, 2501 CN 
Den Haag (onder vermelding ‘vertrouwelijk’). Voor meer 
informatie kunt u contact met haar opnemen: 070-3765711, 
l.spaans@caop.nl.
De Ien Dales Integriteitsaward is vernoemd naar de in 1994 
overleden oud-minister Ien Dales. Zij stond bekend als een 
voorvechtster voor integriteit in de publieke sector. <

steunpunt
medezeggenschap
passend onderwijs
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Een kat in het nauw… 
Dit spreekwoord kwam direct in mij op toen ik de brief van minister Jet Bussema-
ker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer las over de 
‘verlegging’ van de subsidiestromen in het onderwijs. Afgezien van het feit dat 
het eufemisme ‘verlegging’ in werkelijkheid verwijst naar een forse beperking 
van het beschikbare budget en dus naar een bezuiniging op het onderwijs, klopt 
de stelling van de minister en staatssecretaris niet dat zij het primaire proces 
ongemoeid laten. In hun brief aan de Kamer staat immers dat de subsidie voor 
godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op de openbare scholen 
per 2014 volledig wordt stopgezet. Deze vorm van onderwijs wordt door ongeveer 
75.000 leerlingen gevolgd. Stopzetting ervan zou dus een ernstige aantasting van 
het primaire proces zijn!

Bovendien zou beëindiging van g/hvo indruisen tegen de wet, waarin staat dat de 
openbare school gelegenheid tot deze vorm van onderwijs moet bieden als ouders 
daarom vragen. Als het aan de minister en de staatssecretaris ligt, kan het openbaar 
onderwijs straks niet meer al zijn wettelijke taken uitvoeren. Sterker nog, Bussema-
ker en Dekker schrijven in hun brief dat ouders die willen dat hun kind op school in 
aanraking komt met godsdienst en levensbeschouwing, niet voor een openbare maar 
voor een bijzondere school moeten kiezen. Zij behoren te weten dat juist het openbaar 
onderwijs aandacht schenkt aan diverse godsdiensten en levensbeschouwingen. Het 
bijzondere van de openbare scholen is dat dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid 
van godsdienst en wederzijds respect. Ik vind het ongehoord dat de bewindslieden 
die verantwoordelijk zijn voor kwalitatief hoogstaand onderwijs een deel van de 
ouders in feite afraden om voor een openbare school te kiezen! Natuurlijk, ik snap 
heus wel dat zij in tijden van economische crisis en bezuinigingen pijnlijke keuzes 
moeten maken, maar nu maken ze wel heel rare sprongen!

Daar komt bij dat stopzetting van de subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het 
Dienstencentrum GVO en HVO, dat de lessen g/hvo verzorgt, de vernietiging van 
zorgvuldig opgebouwd menselijk kapitaal met zich mee zou brengen. De subsidie 
maakt het mogelijk om circa 700 gekwalificeerde docenten g/hvo voor de klassen te 
hebben. Zij voldoen aan de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO). Tot 2009, toen 
voormalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW de subsidie op verzoek 
van de Tweede Kamer instelde, werd g/hvo veelal door ongekwalificeerde docenten 
gegeven, wat de kwaliteit ervan niet altijd ten goede kwam. De voorgestelde stopzet-
ting van de subsidie staat dus ook nog eens haaks op de professionalisering van de 
leraren. Het kabinet heeft daar weliswaar de mond van vol, maar als het aankomt 
op g/hvo, geven Bussemaker en Dekker kennelijk niet thuis.

Gaan we nu bij de pakken neerzitten? Nee, dat doen we niet! Samen met de verschil-
lende collega-besturenorganisaties van het bijzonder onderwijs, de onderwijsvakbon-
den, de Vereniging Openbaar Onderwijs en de andere landelijke ouderorganisaties 
heeft VOS/ABB de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat stopzetting van de subsidie 
voor g/hvo niet kan. Ik ga ervan uit dat de Vaste Kamercommissie voor OCW de fout 
van de minister en de staatssecretaris inziet en rechtzet. <

Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB

Ritske van der Veen,  
directeur VOS/ABB, en  
Bert-Jan Kollmer, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, schrijven 
beurtelings een column.

 kORT NIEuwS
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Hoe kwam u op het idee om  
co-teachers aan te stellen?
‘Elk jaar maak ik met een groep leraren 
van verschillende scholen uit deze regio 
een studiereis naar het buitenland. Dat 
betalen we uit het scholingsbudget en 
het gebeurt bij voorkeur in de herfstva-
kantie, zodat er geen lessen uitvallen. We 
zijn in Stockholm geweest, op een echte 
multiculturele school in de probleemwijk 

Husby, en in Connecticut in de Verenigde 
Staten. We zagen dat leerlingen in die 
landen veel meer individueel onderwijs 
krijgen. Wij moeten daar ook meer en 
meer naar toe, alleen al om goed invul-
ling te kunnen geven aan passend onder-
wijs. Hoe inspirerend zo’n reis is, blijkt uit 
het feit dat onze leraren daarna zelf voor-
stelden om meer teamgericht te gaan 
werken en co-teachers aan te stellen.’ 

Hoe ziet het teamgerichte onderwijs 
met co-teachers er uit?
‘We zijn er in september 2012 mee begon-
nen in de onderbouw van het vmbo. Door 
in het vwo wat grotere klassen te vormen, 
bleef er budget over om in het vmbo te 
besteden aan twee co-teachers. Die heb-
ben een iets andere opleiding en geven 
geen les, maar coachen en begeleiden de 

 vIjf vRAgEN
TEkST EN BEELD: LuCy BEkER

leerlingen. Samen met de leraren vormen 
zij een team. Op deze manier hebben we 
meer handen in de klas en kunnen we 
leerlingen meer individuele begeleiding 
bieden, terwijl er voor de instructie en het 
toetsen toch altijd bevoegde leraren aan-
wezig zijn. Het is een andere organisatie 
om meer persoonlijk onderwijs te bieden. 
De leerlingen werken met leertaken en 
kunnen gedeeltelijk zelf bepalen welk 

vak ze de meeste aandacht geven. Er zijn 
altijd meerdere leraren in de buurt. In de 
bovenbouw van het vmbo basis-kader 
hadden we trouwens al een ruime erva-
ring met klassenassistenten.’

Hoe bevalt deze nieuwe manier van 
werken?
‘Het bevalt zo goed dat we het gebouw 
ervoor aanpassen. De eerste verbouwin-
gen zijn al achter de rug en er komt er 
nog één aan. Daarbij verdwijnen muren 
tussen gangen en lokalen. Zo kunnen we, 
gebruikmakend van de vierkante meters 
van de gang, grotere lesruimtes creëren. 
Natuurlijk moest een aantal collega’s er 
erg aan wennen. Sommige hebben al 35 
jaar een eigen lokaal, daar zijn ze aan 
gehecht en dat raken ze nu kwijt. Ge-
lukkig zien ze in de praktijk ook snel de 

voor delen van het teamgericht werken. 
Binnen een team met co-teaching lukt 
het echt beter om gedifferentieerd les 
te geven. Ook voor de havo staat nu een 
dergelijk project op stapel.’

Wat doet uw school aan de 
kernwaarden van openbaar 
onderwijs?
‘Op onze school is elk kind welkom en we 
proberen ook bij elk kind talenten aan te 
boren met onze ‘talentstromen’ voor tech-
niek, ondernemen, internationalisering 
en kunst. Kinderen mogen aan het be-
gin van het schooljaar een talentstroom 
kiezen of switchen. Verder zijn we aan-
gesloten bij de Gay Straight Alliance, om 
ongeacht seksuele geaardheid respectvol 
met elkaar om te gaan. Een veilige sfeer 
op school vinden we erg belangrijk.’

Waarom wilt u op deze plek 
gefotografeerd worden?
‘Dit is onze nieuwe examenzaal, waar ik 
heel trots op ben. Hiermee is de tweede 
verbouwing afgerond. Dit waren vijf lo-
kalen en een gang met hokjes. Nu is het 
één grote ruimte met 143 moderne com-
puterwerkplekken. Perfect voor examens, 
maar de zaal wordt het hele jaar door ge-
bruikt. Er werken nu verschillende klas-
sen tegelijk met zelfstandig werkende 
leerlingen en meer leraren. Dit vergt na-
tuurlijk een heel andere aanpak van le-
raren. Bij de presentatie van de plannen 
was er nog wel scepsis, maar inmiddels is 
iedereen blij met deze ruimte.’ <

‘Een studiereis is inspirerend’

‘�Met�teamwerk�naar�
passend�onderwijs’

De Waerdenborch, Holten

Openbare scholengemeenschap De waerdenborch, met 1900 leerlingen op de hoofdlocatie 
in holten en nog eens 500 in goor, investeert in ICT, in huisvesting én in een nieuw 

onderwijskundig concept met teamgericht werken en co-teachers. Rector halbe Spanjer is 
ervan overtuigd dat dit dé manier is om passend onderwijs vorm te geven.
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‘Inmiddels is iedereen  
blij met deze ruimte’
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 kRIMp
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

samenwerking is  
antwoord op krimp
Staatssecretaris Sander Dekker van OCw ging op 29 mei naar wolphaartsdijk. In het dorpje 
op Zuid-Beveland presenteerde hij zijn beleidsvisie op krimp in het onderwijs.

Waarom Wolphaartsdijk? 
Omdat daar openbare 
basisschool De Acht-
hoek en de protestants-

christelijke basisschool Ichtus met el-
kaar samenwerken in de brede school 
Samenspel. Een betere locatie was niet 
te vinden, want de kern van de visie van 
Dekker is dat samenwerking het ant-
woord is op krimp.
Hij maakte er bekend dat de kleinescho-
lentoeslag wordt afgebouwd. In plaats 
daarvan worden scholen die willen 
samenwerken daartoe financieel gesti-
muleerd met een ‘samenwerkingsbonus’. 
Volgens Dekker blijft het geld dat nu be-
schikbaar is voor de kleinescholentoeslag 
behouden.

Niet van 23 naar 100
De omstreden verhoging van de minima-
le opheffingsnorm in het primair onder-
wijs van 23 naar 100 leerlingen, zoals de 
Onderwijsraad had voorgesteld in het ad-
vies Grenzen aan kleine scholen, komt er 
niet. Dit advies stuitte op veel verzet, on-
der andere tijdens discussiebijeenkom-
sten die mede door VOS/ABB verspreid 
over het land werden georganiseerd. 
Een van bovenaf opgelegde norm werkt 
volgens schoolbesturen niet, en daar is de 
staatssecretaris het dus mee eens.
Dekker maakte in Wolphaartsdijk ook 
bekend dat hij voor schoolbesturen in 
krimpregio’s de fusietoets wil versoepe-
len. De fusietoets werkt nu nog als een 
obstakel dat samenwerking in de weg 

zit. De toets vervalt als binnen vijf jaar 
het aantal leerlingen in een gemeente 
of regio met 15 procent of meer afneemt. 
Verder gaat voor het primair onderwijs 
gelden dat er geen fusietoets nodig is 
als onder de samen te voegen besturen 
maximaal 29 scholen vallen. Voor het 
voortgezet onderwijs wordt het maxi-
mum 19 scholen.

Versterking openbaar onderwijs
Verder wil Dekker de wettelijke moge-
lijkheden verruimen voor fusies tussen 
openbare en bijzondere scholen tot sa-
menwerkingsscholen. VOS/ABB en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 

De Mare ziet kansen
Stichting de Mare voor openbaar primair onderwijs in de Overijsselse 
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte ziet kansen in de krimpvisie van staats-
secretaris Dekker. 

Directeur-bestuurder Adrie Bolijn: ‘Wij zien in het voorstel een mogelijk-
heid om onze voornemens te verwezenlijken om het onderwijs in onze ge-
meenten een kwaliteitsimpuls te geven door de ombouw van scholen tot 
kindcentra en met onderwijsteams bestaande uit twee of meerdere scholen.’
Ook over de versoepeling van de fusietoets en de verruiming van de mo-
gelijkheden voor samenwerkingsscholen is Bolijn positief. ‘Ook dat sluit 
naadloos aan bij de weg die Stichting de Mare heeft ingezet. Tegelijkertijd 
biedt de financiële prikkel die wordt ingezet voor samenwerkende scholen, 
een mogelijkheid om onze visie verder te verwezenlijken. Tenminste, als er 
niet gekort wordt op het totale budget dat nu besteed wordt aan de kleine 
scholentoeslag’, aldus Bolijn.

hadden hem geadviseerd om op dit punt 
de positie van het openbaar onderwijs te 
versterken, omdat openbare schoolbestu-
ren in tegenstelling tot besturen voor bij-
zonder onderwijs nu nog geen samenwer-
kingsscholen in stand kunnen houden. 
Dekker heeft dit advies overgenomen.
Na zijn presentatie lichtte hij tijdens de 
persconferentie op verzoek van VOS/ABB 
toe dat openbare schoolbesturen ook in 
staat zouden moeten worden gesteld om 
integrale kindcentra in stand te houden. 
Ook op dit punt heeft het openbaar on-
derwijs nu nog een achtergestelde posi-
tie, wat samenwerking in krimpgebieden 
onnodig moeilijk maakt. <
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laatste school  
moet openbaar zijn
Openbaar onderwijs móet en bijzonder onderwijs mág. Dat is wat er in de grondwet staat. Dit 
betekent in tijden van demografische krimp dat de laatste school in een krimpend dorp een 
openbare school moet zijn.

VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) 
zeggen het al jaren, en ook de 
onderwijsjuristen zijn het er-

over eens: de beginselen van het grond-
wetsartikel 23 over de vrijheid van onder-
wijs, dat dateert uit 1917, zeggen dat er in 
elke gemeente van overheidswege open-
baar onderwijs wordt gegeven en dat er 
daarnaast ook bijzonder onderwijs mag 
bestaan, zoals protestants-christelijke, 
rooms-katholieke, algemeen bijzondere 
of – maar dat is gezien de bevolkingssa-
menstelling in kleine plattelandskernen 
niet zo voor de hand liggend – islamiti-
sche, joodse of hindoeïstische scholen. 
Het grondwetsartikel stelt met name de 
overheidsfinanciering van openbaar en 
bijzonder onderwijs gelijk, maar niet het 
bestaansrecht. Wat dat betreft ligt het 
primaat duidelijk bij het openbaar on-
derwijs: openbaar móet, bijzonder mág.

Primaat ondergesneeuwd
Op 30 mei was in Den Haag het Ouder 
Café, een drukbezochte bijeenkomst die 
was georganiseerd door VOO in samen-
werking met de landelijke ouderorgani-
saties voor katholiek en voor algemeen 
bijzonder onderwijs. De bijeenkomst 
was bedoeld om met elkaar te discus-
siëren over de beleidsvisie op krimp 
die staatssecretaris Sander Dekker van 
OCW de dag daarvoor had gepresen-
teerd in brede school Samenspel in het 
Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk. Emeritus 

hoogleraar Dick Mentink van de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam stelde de kwes-
tie tijdens het Ouder Café nog maar een 
keer aan de orde. Hij benadrukt dat het 
grondwettelijke primaat van het open-
baar onderwijs in de discussie over krimp 
en samenwerking is ondergesneeuwd.

Van en voor iedereen
Dat openbaar onderwijs móet en bij-
zonder onderwijs mág, komt tot uiting 
in de wettelijk vastgelegde algemene 
toegankelijkheid en algemene benoem-
baarheid van het openbaar onderwijs. De 
openbare school is van en voor iedereen, 
terwijl het bijzonder onderwijs dat niet 
is. Bijzondere scholen hebben immers de 
wettelijke mogelijkheid om leerlingen en 
personeelsleden op grond van godsdien-
stige uitgangspunten niet toe te laten of 
zelfs te verwijderen of te ontslaan. Het 
is duidelijk dat het overgrote deel van de 
protestants-christelijke en rooms-katho-
lieke scholen geen gebruik meer maakt 
van deze wettelijke mogelijkheid. Als ze 
dat wel deden, zouden veel van die scho-
len leeglopen, omdat nog maar voor wei-
nig ouders de godsdienstige grondslag 
van de school bepalend is voor hun keu-
ze. Voor de meeste christelijke scholen 
in de oude stadswijken, waar nog maar 
weinig gelovige christenen te vinden 
zijn, zou weigering van niet-christelijke 
of andersgelovige leerlingen en perso-
neelsleden de doodsteek betekenen. In 
feite houden in het christelijke onder-

wijs alleen de orthodoxe scholen, zoals 
de reformatorische, hun principiële rug 
nog recht.

Kernwaarden
Wat betekent dit voor samenwerking 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs? 
Met name in regio’s die met demografi-
sche krimp te maken hebben, is deze 
vraag buitengewoon actueel. Staatsse-
cretaris Dekker stelt dat samenwerking 
het antwoord is op krimp. VOS/ABB en 
VOO benadrukken dat dit nooit mag 
betekenen dat de uitgangspunten van 
het openbaar onderwijs, zoals die zijn 
vastgelegd in de wet en in de eigen kern-
waarden, verloren gaan. Algemene toe-
gankelijkheid en benoembaarheid, waar-
bij geen onderscheid wordt gemaakt op 
grond van bijvoorbeeld geloof of seksuele 
geaardheid, en aandacht voor diverse 
godsdiensten en levensbeschouwingen 
op basis van wederzijds respect moeten 
onlosmakelijk verbonden blijven aan 
elke school waarin openbaar en bijzon-
der onderwijs met elkaar samenwerken. 
Het is goed dat artikel 23 van de Grond-
wet dit garandeert. <



14 | SChOOL! 4 - juli 2013

De openbare Master Steve jobsSchool in Sneek is een schot in de roos: de leerlingen 
stromen toe. uit Sneek zelf, maar ook uit plaatsen als Drachten en Lemmer.

Een nieuw gebouw op een nieuwe 
locatie en een nieuw onderwijs-
concept dat naadloos aansluit bij 
avontuurlijk leren en flexibele 

dagarrangementen. Voor de Stichting 
Odyssee voor openbaar primair onder-
wijs in de gemeente Sneek zijn dit de 
elementen waarmee de bestaande school 
De Driemaster zich onder de nieuwe 
naam Master Steve JobsSchool sterk en 
herkenbaar op de kaart zet. 
De school in Sneek is een van de waar-
schijnlijk tien basisscholen in Nederland 
die in het nieuwe schooljaar gaan wer-
ken met het iPad-concept van Maurice de 
Hond. Het is anderhalf jaar geleden dat 
hij in het televisieprogramma De wereld 
draait door het plan voor de Steve Jobs-
Scholen bekendmaakte. Reden voor zijn 
initiatief was dat het huidige onderwijs 
zich vooral op het verleden zou richten en 
nauwelijks op de toekomst. Het manifest 
Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) 
werd doorontwikkeld tot een schoolplan, 
waarin de iPad centraal staat. De iPad 
van elke leerling wordt zo ingericht, dat 
die aansluit bij zijn of haar intelligentie, 
kennis en talenten. De New York Times 
pikte het onderwijsnieuws uit Nederland 
vorige maand op en noemde de Master 
Steve JobsSchool in Sneek een innovatief 
flagship. 

Nieuw leven
De Stichting Odyssee pakt de kansen die 
het iPad-concept biedt om basisschool De 
Driemaster nieuw leven in te blazen, ver-
telt bestuursvoorzitter Betske Salverda. 
‘Het oude gebouw van deze school staat 
in een wijk die deels wordt afgebroken 
en die bovendien sterk vergrijst. Als de 

daling van het aantal leerlingen van De 
Driemaster zou doorgaan, moesten we 
de school op relatief korte termijn slui-
ten. Met alleen het nieuwe gebouw, dat 
we in augustus in gebruik nemen, zou-
den we niet genoeg leerlingen trekken 
om het te redden. Maar nu we ons pro-
fileren met de Master Steve JobsSchool 
lukt dat wel.’
Aanvankelijk echter leek het initiatief 
in Sneek niet in goede aarde te vallen. Er 
ontstond in april rumoer onder ouders, 
die in de media de vrees uitspraken dat 
hun kinderen als proefkonijnen voor 
het nieuwe onderwijssysteem zouden 

worden gebruikt. Via de lokale media in 
Sneek bereikte het rumoer de regionale 
pers in Friesland en uiteindelijk ook de 
landelijke media. Onder andere de Tele-
graaf pakte ermee uit. Twaalf kinderen 
werden van school gehaald, maar na 
twee drukbezochte informatieavonden 
met Maurice de Hond kwamen de meeste 
kritische ouders op hun besluit terug. Het 
aantal nieuwe aanmeldingen is inmid-
dels zo groot, dat de gestage daling van 
het aantal leerlingen is omgezet in een 
stijging. Niet alleen ouders uit Sneek en 
directe omgeving zijn geïnteresseerd, er 
komen vanaf augustus ook leerlingen 
uit onder andere Drachten en Lemmer. 
Het ziet ernaar uit dat de grens van 120 
leerlingen, waarop het nieuwe gebouw is 
berekend, wordt overschreden. 

Slim Fit
Dat Odyssee ervoor koos om met de Mas-
ter Steve JobsSchool zijn nek uit te steken, 
past in een breder innovatief kader, legt 
Salverda uit. ‘Het concept sluit naadloos 
aan bij avontuurlijk leren en flexibele 
dagarrangementen. Al onze scholen 
hebben een continurooster. We werken 
samen met de kinderopvang, het cen-
trum voor de kunsten in Sneek en met 
sportverenigingen.’ Een nog belangrij-
kere factor is het concept Slim Fit, waar-
mee Odyssee in De Driemaster begon. De 
school werkt al met gedifferentieerde 
teams, waarin leerkrachten samenwer-

ken met stagiaires en onderwijsassis-
tenten. De individuele leerkracht is niet 
meer generalist, maar legt zich toe op zijn 
eigen kwaliteiten en deelt werk met col-
lega’s. ‘Onderwijs is op die manier echt 
teamwork. Het wordt inhoudelijk interes-
santer voor leerkrachten als zij niet meer 
lineair de methoden hoeven te volgen 
maar zelf onderwijs maken. Leerlingen 
zitten niet meer vast in het jaarklassen-
systeem en krijgen meer gezichten voor 
zich. Zij ervaren dat als heel positief. Slim 
Fit is bij ons de facilitator geweest voor in-
novatief onderwijs. Met de Master Steve 
JobsSchool zetten we een volgende stap.’

Inspirerende pioniers
Die volgende stap wordt gezet met een 
enthousiast team van vijf leerkrachten 

Digitale�innovatie  
voor avontuurlijk leren

 DIgITALE INNOvATIE 
TEkST MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: ANjA uBBENS

‘Onderwijs is zo echt teamwork’
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DIgITALE INNOvATIE  
TEkST EN BEELD: 

Steun voor O4NT
Onderwijs voor een Nieuwe Tijd krijgt steun van vooraanstaande onder-
wijskundigen. Professor Wim Veen van Technische Universiteit Delft 
is een van hen: ‘Kinderen bereiden we voor op een leven lang leren.’ 

‘Dat is mooi om te zeggen. Toch weten we dat het leven lang leren nooit 
plaats zal vinden op de manier waarop kinderen in verreweg de meeste 
scholen nu onderwijs krijgen. Het onderwijs is nog een one-size-fits-all-
shirt, terwijl het paradigma voor onderwijs zou moeten zijn: autonomie, 
eigenaarschap en relevantie.’ 
Ook professor Luc Stevens, voorzitter van het Nederlands Instituut voor 
Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ), is enthousiast pleitbezorger van 
O4NT: ‘Digitalisering van onderwijs zoals ik dat voor ogen heb, nodigt de 
leraar uit om uit het improductieve instructiemodel te stappen en zich te 
engageren met de leerprocessen van zijn leerlingen. Die kunnen nu een 
passend aanbod krijgen of zelf maken, afhankelijk van wat wenselijk 
en mogelijk is.’
Professor Rob Martens, directeur van het Wetenschappelijk Centrum Le-
raren Onderzoek (LOOK) van de Open Universiteit, benadrukt eveneens 
het belang van O4NT: ‘Terwijl het debat over ons onderwijs de afgelopen 
jaren wel erg conservatief en negatief werd, ging de informatierevolutie 
in de samenleving gewoon door. Tablets en smartphones zijn diep door-
gedrongen. Alle informatie is altijd en overal beschikbaar. Onderwijs kan 
niet langer blijven doen of er niets gebeurd is.’

In School! nr. 1 (februari 2013) staat een inter-
view met Maurice de Hond over het concept 
O4NT (pp. 10-11). In School! nr. 3 (mei 2013) kunt 
u een artikel lezen over het concept Slim Fit 
(pp. 18-19). 

‘We werken met mensen  
die graag pionier willen zijn’

onder leiding van directeur Janet Vis-
ser. ‘We werken met mensen die graag 
pionier willen zijn. We kregen zoveel 
positieve reacties, dat we een selectie 
hebben moeten maken. Het zijn alle-
maal excellente docenten, die zelf een 
curriculum kunnen maken, met educa-
tieve apps kunnen werken en goed zijn in  
coaching. Ze gaan uit van de vragen 
waarom zij doen wat ze doen en hoe ze 
kinderen kunnen inspireren tot leren.’ 
Projectleider van De Master Steve Jobs-
School is Piet-Hein Herfkens. Hij maakte 
heel bewust vanuit het bedrijfsleven een 
carrièreswitch naar het onderwijs, waar-
bij hij zich vooral wilde richten op inno-
vaties. < Meer informatie over de Master 
SteveJobsSchool staat op stevejobsschool-
sneek.nl.

Vlnr Piet-Hein Herfkens, Betske Salverda en Janet Visser.



Inspiratiekalender
openbaar onderwijs

De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Afbeeldingen, teksten en 
korte opdrachtjes geven inspiratie voor het begin van de schooldag 
of het kringgesprek. Er zijn opdrachten voor de onderbouw en voor 
de bovenbouw. 
Er staan geen data bij de dagen. Zo kunt u de kalender meerdere 
jaren gebruiken. 

Bestellen

Wilt u het nieuwe schooljaar de dagen vol inspiratie starten? 
Bestel dan deze kalender. 

Leden van VOS/ABB: € 15,95*

Niet-leden: € 16,95*

*Prijzen exclusief btw en verzendkosten

Bestellen kan zo:
Mail naar: secretariaatvereniging@vosabb.nl en vermeld 
het te bestellen aantal en de vermelding bestelling kalender.
Of ga naar www.vosabb.nl

De kernwaarden van het openbaar onderwijs:

De kernwaarden van het openbaar onderwijs, hoe 
besteedt u daar aandacht aan? 
Met de inspiratiekalender van VOS/ABB staat u in 
de klas elke dag even stil bij verschillende thema’s. 

Iedereen welkom

Levensbeschouwing en godsdienst 

Iedereen benoembaar

Wederzijds respect

Waarden en normen

Van en voor de samenleving
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Inspiratiekalender
openbaar onderwijs

De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Afbeeldingen, teksten en 
korte opdrachtjes geven inspiratie voor het begin van de schooldag 
of het kringgesprek. Er zijn opdrachten voor de onderbouw en voor 
de bovenbouw. 
Er staan geen data bij de dagen. Zo kunt u de kalender meerdere 
jaren gebruiken. 

Bestellen

Wilt u het nieuwe schooljaar de dagen vol inspiratie starten? 
Bestel dan deze kalender. 

Leden van VOS/ABB: € 15,95*

Niet-leden: € 16,95*

*Prijzen exclusief btw en verzendkosten

Bestellen kan zo:
Mail naar: secretariaatvereniging@vosabb.nl en vermeld 
het te bestellen aantal en de vermelding bestelling kalender.
Of ga naar www.vosabb.nl

De kernwaarden van het openbaar onderwijs:

De kernwaarden van het openbaar onderwijs, hoe 
besteedt u daar aandacht aan? 
Met de inspiratiekalender van VOS/ABB staat u in 
de klas elke dag even stil bij verschillende thema’s. 

Iedereen welkom

Levensbeschouwing en godsdienst 

Iedereen benoembaar

Wederzijds respect

Waarden en normen

Van en voor de samenleving

KWINT_adv inspiratiekalender.indd   1 14-06-13   09:40

TEkST: fLORA BREEMER
BEELD: hIELCO kuIpERS

Openbaar onderwijs is van en voor de samenleving, zo luidt een van de kernwaarden.  
In Leiden geven ze daar op een creatieve manier invulling aan.

Een werkgroep van schoolbe-
stuur PROO Leiden bedacht 
Denkkracht: een project waarbij 
ondernemers en andere orga-

nisaties gebruik kunnen maken van de 
onbevangen creativiteit van kinderen. 
Er kwam een website waar organisaties 
hun vragen of problemen aan de Leidse 
basisschoolleerlingen konden voorleg-
gen. Het werkte. Een grote diversiteit 
aan vragenstellers leverde materiaal 
aan: bedrijfsleven, onderwijsinstellin-
gen, overheid, hulporganisaties, lokale 
ondernemers en een initiatiefgroep. De 
kinderen kozen vragen uit en gingen er-
mee aan de slag. 

Algemeen directeur van PROO, Marton 
de Pinth, zag dit als een uitgelezen kans 
om alle ‘stakeholders’ uit te nodigen en 
sprak ze toe: ‘Dit keer eens geen jaarver-
slagen, geen strategische beleidsplan-
nen: ik wil mensen laten ervaren wat 
er op de scholen gebeurt. We willen het 
plezier en de kwaliteit van ons onderwijs 
delen met de buitenwereld en verbinding 
maken met de omgeving. Want openbaar 
onderwijs is niet apart, maar samen. Ook 
dit doen we samen: met elkaar geven we 
het onderwijs en de omgeving vorm.’

Het resultaat van het project werd 12 juni 
aan ruim 200 aanwezigen gepresenteerd 
door de leerlingen zelf in de Pieterskerk 
in Leiden. Onder leiding van prinses 
Laurentien, die zichtbaar ervaring met 
en plezier had in het leiden van gesprek-
ken met kinderen, spraken zij over de 
ingediende en andere vragen. ‘Kinderen 
moeten een plek in het hart van de be-
sluitvorming hebben’, aldus de prinses.

Pieter van de Anne Frankschool presen-
teert zijn plan om voor een moeilijk be-
reikbaar theehuis meer klandizie te ge-
nereren: zet een selfservice fietsverhuur 
neer bij de parkeerplaats. Dezelfde vraag 
van het theehuis wordt door twee meis-
jes van een andere school heel anders op-
gelost: kinderen laten knutselen en het 
werk in het theehuis exposeren. ‘Want er 
hangt eigenlijk nooit kunst van kinderen 
aan de muur. En als kinderen iets maken 
wat ergens hangt, willen ze dat vast aan 
hun ouders laten zien en dan komen er 
vanzelf meer mensen naar het theehuis.’
Demi en Noah presenteren hun plan 
om het Leidsch Dagblad aantrekkelij-
ker te maken voor kinderen. Er moeten 
bovenal meer strips in de krant komen. 
Een andere leerling voegt toe: ‘De krant 
moet met leuk nieuws eindigen, want 
dan hebben mensen een vrolijk gevoel 
en een fijne dag.’

Wethouder Frank de Wit legt de vraag 
voor hoe Leiden een nog leukere stad 
voor kinderen kan worden. Het regent 

tips: ‘Organiseer een groot kinderspeel-
feest.’ ‘Je kunt scholen meer met elkaar 
laten samenwerken zodat kinderen met 
elkaar kunnen spelen, want daar zitten 
misschien kinderen op die je ook aardig 
vindt.’ De kinderen praten verder over 
de samenleving: ‘Zorg dat alle planten 
en bloemen van iedereen zijn zodat nie-
mand ze meer kapotmaakt, want als het 
van jou is, wil je het niet kapotmaken.’ 
‘Mensen moeten elkaar beter leren ken-
nen want als diegene dan verdrietig is 
dan weet je hoe je hem moet troosten.’ 
‘Maak goedkope woningen in leegstaan-
de kantoren.’

Al die tijd volgt Ibrahim de prinses 
nauwgezet. Hij zit te popelen om aan 
het woord te komen: ‘Mag ik iets vragen 
aan u? Hoe laat is het?’ Ibrahim krijgt 
het glimmende horloge van de prinses 
in bruikleen om de tijd bij te houden. Hij 
neemt zijn functie zeer serieus. Wanneer 
hij aan het eind van de discussie de mi-
crofoon weer krijgt, galmt het door de 
Pieterskerk: ‘STOP!’  <

Denkkracht in 
Leids openbaar onderwijs
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 BEROEpSkEuZE
TEkST EN BEELD LuCy BEkER

Maritieme 
vmbo�

zoekt meisjes
De vmbo-afdeling van het Scheepvaart en Transport College 

in Rotterdam groeit razendsnel. De school doet er dan ook 
alles aan om (toekomstige) leerlingen te laten zien wat de 

haven te bieden heeft: leuke banen, óók voor meisjes. In een 
maritieme sfeer worden de leerlingen al vanaf de brugklas 

gericht voor die banen opgeleid. het werkt.

Het Scheepvaart en Transport 
College is een onderdeel van 
de STC Group, bekend van het 
fraaie gebouw aan de Lloyd-

straat, dat als een schip met een vooruit-
stekende ‘brug’ vlakbij de Euromast aan 
de Maas staat. De STC Group verzorgt 
mbo-opleidingen en, onder de vlag van 
Rotterdam Mainport University, ook een 
reeks hbo-opleidingen. Daarnaast heeft 
het STC een vmbo-afdeling, die vooral de 
laatste jaren snel groeit. Op dit moment 
zijn er 450 leerlingen, volgend schooljaar 
worden er 620 verwacht en het doel is te 
groeien tot 800 vmbo-leerlingen.
De vmbo’ers zitten deels op een andere 
locatie in Rotterdam-Zuid, vlakbij de 
Waalhaven. Daar is, op de plaats van 
de vroegere Havenvakschool, juist dit 
voorjaar een splinternieuw gebouw op-
geleverd van vijf verdiepingen, voor mbo 
én vmbo. Een gebouw dat helemaal in 
maritieme sfeer is ingericht, met aan de 
muren en op de tafelbladen grote foto’s 
van het werk in de haven, met touw- en 
tuigwerk als scheidingswandjes, met 
scheepscontainers en simulatieappara-

tuur in de praktijklokalen. Voor de deur 
in de Waalhaven liggen bovendien zes 
opleidingsschepen. 
Dit is geen gewone vmbo, dat is wel 
duidelijk. ‘Nee, wij zijn echt anders dan 
andere scholen’, zegt directeur Pascal 
Scholtius, die met enige trots bezoekers 
rondleidt door het nieuwe gebouw. En-
kele dagen geleden was prins Floris hier 
nog, een zoon van prinses Margriet, om 
de officiële opening te verrichten. Het 
STC staat steeds meer in de belangstel-
ling – niet alleen bij de leerlingen, maar 
ook bij de overheid, die er steeds meer 
potentie in ziet. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de subsidies die STC ontvangt voor 
projecten die zijn gericht op scholieren 
en leerkrachten van basisscholen.

Af van veralgemenisering
Het STC is anders dan andere vmbo-
scholen door de keuzerichtingen die 
worden aangeboden en waarvoor de 
school eigen examens ontwerpt. Deze 
vmbo biedt geen opleidingen in de 
bekende sectoren Techniek, Zorg en 
Welzijn, Economie of Landbouw. Hier 

kunnen leerlingen kiezen voor Haven 
en Vervoer, Transport en Logistiek, Rijn- 
en Binnenvaart of Scheeps- en Jacht-
bouw. De richting Haven en Vervoer 
maakt de school echt uniek: nergens 
anders wordt dit aangeboden op vmbo-
niveau. Deze richting leidt op voor het 
behandelen, afhandelen en begeleiden 
van de goederenstromen in de haven, 
zowel voor de operationele als de ad-
ministratieve kant. Denk daarbij aan 
vakonderdelen als transportkunde, vei-
ligheid, informatica/tekstverwerking, 
douanewetgeving en vervoersmidde-
len. ‘Dit vmbo-diploma levert voordelen 
op bij doorstroom naar ons mbo’, zegt 
Scholtius. ‘Wij denken dat het goed is 
om afstand te nemen van die veralge-
menisering van onderwijs, die al jaren 
aan de gang is. Van alles een beetje le-
ren, leidt niet tot kwaliteit. Wij denken 
meer kwaliteit te kunnen bieden door 
leerlingen al vroeg te specialiseren.’ Zo 
worden de leerlingen die voor Rijn- en 
Binnenvaart kiezen, hier al meteen op-
geleid tot matroos, waarvoor ze regel-
matig gaan varen. Binnen de STC-Group 
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wordt inmiddels ook gedacht over de 
ontwikkeling van een Haven-havo.

Banenmotor
‘De Tweede Maasvlakte, die volgend jaar 
operationeel wordt, is een regelrechte 
banenmotor’, zegt Scholtius. ‘Daar ver-
wachten we 30.000 nieuwe banen, met 
name voor technisch personeel. Dat 
betekent volop kansen, juist voor onze 
leerlingen.’ Dat klinkt mooi in de hui-
dige crisistijd waarin de werkloosheid 
een piek heeft bereikt. Het STC trekt dan 
ook leerlingen uit de verre omtrek. Er is 
zelfs een internaat voor leerlingen die te 
ver weg wonen.
De Haven-vmbo trekt vooralsnog voor 
95 procent jongens aan. ‘Dat is jammer, 
want ook voor meisjes zijn er veel banen 
in de mainport Rotterdam’, zegt Schol-

tius. De mainport: dat is niet alleen de 
wereldhaven, maar ook het vliegveld 
Rotterdam The Hague Airport. ‘Daar 
kunnen meisjes bijvoorbeeld grondste-
wardess worden’, vult Hans Muilwijk 
aan, beleidsmedewerker vmbo op het 
STC. ‘Maar meisjes kunnen ook aan de 
slag in de planning van het wegvervoer, 
of op de administratie van haven- en 
distributiekantoren. Vanaf 2015 worden 
er in de transport en logistiek al perso-
neelstekorten verwacht.’ 

Reëel beeld geven
Om juist ook meisjes naar de haven-
vmbo te trekken, investeert het STC nu 
in omvangrijke voorlichtingsprogram-
ma’s voor bovenbouwleerlingen van 
basisscholen in Rotterdam-Zuid. Zo is er 
binnenkort een ‘girlsday’, waarop meis-
jes kunnen speeddaten met vrouwelijke 
rolmodellen uit de haven. 
Ook participeert het STC in het Nati-
onaal Programma Rotterdam-Zuid, 
waarin Rijk, gemeente, bedrijfsleven 
en onderwijs samenwerken om talen-
ten te ontwikkelen en te behouden voor  

Rotterdam-Zuid. Het STC heeft een speci-
aal programma ontwikkeld om kinderen 
uit groep 7 en 8 een reëel beeld te geven 
van de beroepen en de mogelijkheden in 
de haven. ‘We moeten af van die voor-
oordelen over de haven. De tijden zijn 
veranderd, de haven is high-tech gewor-
den, en er worden andere competenties 
gevraagd dan vroeger. De tijd van vieze 
handen en grote bekken is voorbij’, zegt 
Muilwijk. 
Bovenbouwklassen van basisscholen op 
Zuid mogen vier weken lang een dag-
deel naar het STC komen. Ook maken ze 
een excursie naar informatiecentrum 
Future Land op de Tweede Maasvlakte. 
Maar het STC doet meer: ‘Ook de ouders 
van die kinderen nodigen we uit. We  
laten hun zien hoe de haven tegenwoor-
dig werkt’, vertelt Scholtius. ‘En voor de 
leerkrachten organiseren we een work-
shop techniek. Dat is van belang, want 
tegenwoordig staan er vooral vrouwe-
lijke leerkrachten in het basisonderwijs, 
die minder affiniteit met techniek heb-
ben. Dat heeft zijn weerslag op de keuzes 
van die kinderen.’ <

Pascal Scholtius tussen de leerlingen 
Nikita (13) uit Strijen en Niels (14) uit 
Rhoon. Nikita is een van de weinige 
meisjes op het STC in Rotterdam-Zuid.  
Ze wil vrachtwagenchauffeur worden.

Pascal Scholtius en Hans Muilwijk: ‘De haven is high-tech geworden’. 

De richting Haven en Vervoer  
maakt de school uniek
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 pOLITIEk
TEkST: kARIN vAN BREugEL EN MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: Sgp EN D66

ook in bijzonder onderwijs  
veilig uit de kast 
Een wetsvoorstel om de enkelefeitconstructie te schrappen uit de wet, kan rekenen op 
een meerderheid in de Tweede kamer. Dit betekent dat het bijzonder onderwijs straks 
geen wettelijke mogelijkheid meer heeft om homo- en biseksuele leraren en leerlingen 
en transgenders te weigeren als zij uiting geven aan hun geaardheid. Twee politieke 
opponenten geven hun mening over deze kwestie: Roelof Bisschop van de Sgp  
en vera Bergkamp van D66. 

Roelof Bisschop

Uitdragen van Bijbelse identiteit
Wat vindt u ervan dat er na jaren 
een Kamermeerderheid is ontstaan 
voor dit wetsvoorstel?
‘Dit punt stond ook al in het regeerak-
koord. Als je het nuchter bekijkt, is het 
overbodige symboolwetgeving. Welbe-
schouwd is er in de huidige wetgeving 
geen juridische grond om een medewer-
ker vanwege een homoseksuele levens-
wijze zonder meer te ontslaan. Ik breng 
een situatie in Oegstgeest in herinnering, 
waarin een christelijke school een leraar 
wilde ontslaan omdat hij scheidde van 
zijn vrouw en wilde gaan samenwonen 
met een man. De rechter heeft dit ont-
slagverzoek afgewezen.’

Ontslag vanwege een homoseksuele 
leefwijze is straks definitief 
onmogelijk. Hoe staat u daar 
tegenover?
‘De visie van christelijke scholen op hu-
welijk en seksualiteit is Bijbels bepaald. 
Kort gezegd: één man, één vrouw. Van 
medewerkers wordt verwacht dat zij die 
identiteit overdragen. Als een leraar op 
seksueel gebied zelf een andere keuze 
maakt, is de vraag gerechtvaardigd of 
hij of zij dat wel voldoende kan. In de op-
voeding is een helder en samenhangend 

waardenstelsel nodig, gecombineerd met 
concrete normen en gedragingen. Kinde-
ren voelen het feilloos aan als je met de 
mond iets anders uitdraagt dan wat je in 
praktijk brengt. Het is opvoedkundig zeer 
ongewenst als daar verschil tussen zit.’

Door de wetswijziging is de 
balans tussen twee grondrechten 
– vrijheid van onderwijs en het 
antidiscriminatiebeginsel – 
verschoven ten gunste van het 
laatste. Is dat goed of slecht?

‘De rechtsbescherming van de homo-
seksuele medewerker wordt nu groter. 
Onder het mom van gelijke behandeling 
wordt de school in feite belemmerd in de 
uitwerking van haar identiteit. Ofwel: 
je mag wel een bepaalde visie hebben, 
maar je mag er geen praktisch gevolg 
aan geven. Dat vind ik geen goede ont-
wikkeling.’

Is de naleving van deze wet wel 
goed te bewaken?
‘Als je op een christelijke school gaat wer-
ken, dan weet je waar je ‘ja’ tegen zegt 
– dan verbind je je aan de identiteit van 
die school. Als je van mening verandert 
of ontdekt dat je toch anders in elkaar 

steekt, dan zou ik het een daad van res-
pect vinden als je zelf ontslag neemt. Ik 
denk oprecht dat een leraar zich in deze 
positie zich zou moeten afvragen of hij of 
zij nog wel op de betreffende school kán 
functioneren. Een leraar heeft immers 
een zekere acceptatie van de leerlingen 
nodig. En het lijkt me bovendien onop-
recht om in zo’n situatie te doen alsof er 
niets veranderd is.’

Roelof Bisschop is sinds september 2012 
Tweede Kamerlid namens SGP. Daarvoor 
was hij onder andere sectordirecteur van 
het reformatorische Ichtus College in Veen-
endaal en directeur van de locatie Revius 
van het reformatorische Wartburg College 
in Rotterdam. <
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Vera Bergkamp

Zichtbaar jezelf kunnen zijn

Wat vindt u ervan dat er na jaren 
een Kamermeerderheid is ontstaan 
voor dit wetsvoorstel?
‘D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft 
al in 2010 een initiatiefwetsvoorstel 
ingediend om de enkelefeitconstructie 
uit de Algemene wet gelijke behande-
ling te schrappen. Dat deed hij des-
tijds samen met de VVD, PvdA, SP en 
GroenLinks. De enkelefeitconstructie 
betekent dat een christelijke of andere 
bijzondere school een docent nooit mag 
ontslaan vanwege het enkele feit dat 
hij of zij homoseksueel geaard is. Als er 
sprake is van bijkomende omstandig-
heden die het ontslag rechtvaardigen, 
kan wél ontslag plaatsvinden. Wat deze 
omstandigheden precies zijn, is vaag 

en dat geeft ruimte voor discriminatie. 
Dit hangt als een donkere wolk boven 
homoseksuele docenten die werken voor 
christelijke scholen. Wij willen nu helder-
heid scheppen.’

Ontslag vanwege een homoseksuele 
leefwijze is straks definitief 
onmogelijk. Hoe staat u daar 
tegenover?
‘Nu kan de bijkomende omstandigheid 
van homoseksualiteit nog wèl een grond 
voor ontslag zijn. Zo kan bijvoorbeeld 
een leraar die een bezoek aan de Gay-
pride brengt of openlijk praat over een 
homoseksuele relatie worden ontslagen. 
D66 vindt dat mensen zichtbaar zichzelf 
moeten kunnen zijn. Een homoseksuele 
docent zou niet moeten hoeven verber-
gen dat hij of zij homoseksueel is.’

Door de wetswijziging is de 
balans tussen twee grondrechten 
– vrijheid van onderwijs en het 
antidiscriminatiebeginsel – 
verschoven ten gunste van het 
laatste. Is dat goed of slecht?

‘De grondrechtenbalans wordt enigszins 
aangepast. Wij kiezen er bewust voor dat 
ook bijzondere scholen niet meer kun-

nen discrimineren op grond van homo-
seksualiteit. Het dreigende ontslag blijft 
in de lucht hangen zolang de juridische  
mogelijkheid blijft bestaan. Dat voelt 
voor de leraren die het betreft buitenge-
woon onveilig. 
Overigens mogen bijzondere scholen wel, 
binnen de grenzen van de wet, onder-
scheid maken op grond van godsdienst. 
Maar niet op grond van ras, geslacht,  
nationaliteit, hetero- of homoseksuele 
gerichtheid of burgerlijke staat. Voor ons 
is dit een eerlijke balans.’

Is de naleving van deze wet wel 
goed te bewaken?
‘Natuurlijk kun je niet op alles toezicht 
houden. Het is belangrijk dat docenten 
nu sterker staan en beter door de wet 
worden beschermd, ook wanneer een 
ontslag zou leiden tot een rechtszaak.’

Vera Bergkamp is sinds september 2012 
Tweede Kamerlid namens D66. Daarvoor 
was ze voorzitter van homobelangenorga-
nisatie COC Nederland. Samen met ande-
ren zorgde zij ervoor dat voorlichting over 
seksuele diversiteit is opgenomen in de 
kerndoelen van het primair en voortgezet 
onderwijs. <

Acceptatie
In de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs staat dat onder andere seksuele geaard-
heid geen grond is om leerlingen en personeelsleden uit 
te sluiten. 

Adjunct-directeur Anna Schipper van VOS/ABB is blij dat het 
nu eindelijk lijkt te gaan lukken om de enkelefeitconstructie 
uit de wet te halen. ‘Het is van de gekke dat het bijzonder 
onderwijs strikt genomen nog steeds de wettelijke moge-
lijkheid heeft om mensen uit te sluiten als zij bijvoorbeeld 
uiting geven aan hun homoseksuele geaardheid of als ze on-
gehuwd samenwonen.’ In de huidige samenleving, die wordt 
gekenmerkt door diversiteit en waarin wederzijds respect 
en waarden en normen van cruciaal belang zijn, past het 

volgens haar niet ‘om op grond van godsdienstige uitgangs-
punten en nota bene met de wet in de hand personeelsleden 
en leerlingen te weigeren als die uiting geven aan een an-
dere dan de heteroseksuele geaardheid.’ Dat VOS/ABB en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs als belangenbehartigers 
van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs al 
jaren voorstander zijn van afschaffing van de enkelefeit-
constructie, heeft alles te maken met de kernwaarden. ‘De 
acceptatie van mensen, ook als zij handelen tegen bepaalde 
godsdienstige uitgangspunten, vind ik zo essentieel, dat 
de wet daar zonder uitzondering van moet uitgaan’, aldus 
Schipper. < De kernwaarden van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs staan op www.openbaaronderwijs.nu 
(>kernwaarden).
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 INTERNATIONAAL
TEkST: MIChIEL jONgEwAARD
BEELD: jAN DE vOS

Openbaar onderwijs 
in�Suriname
passend onderwijs in het 
binnenland van Suriname, 
het lijkt op grootspraak of 
op zijn minst op een fabeltje. 
Toch zit het basisonderwijs 
in Suriname midden in 
een moeizaam proces van 
onderwijsvernieuwing.

Er worden nieuwe onderwijs-
methodes ingevoerd, die zijn 
gestoeld op meer moderne di-
dactische werkvormen zoals in-

teractief onderwijs en coöperatief leren, 
waarbij de leerlingen ook van elkaar le-
ren. ‘Die vorm van leren sluit nauw aan 
bij meervoudige intelligentie’, vertelt Ard 
Habraken, een Nederlandse onderwijzer 
die zijn levensloopregeling heeft ingezet 
om in het Surinaamse binnenland les te 
geven. ‘Ik heb na tientallen jaren in het 
Nederlandse onderwijs werkzaam te 
zijn geweest dit jaar een groep 4 onder 
mij hoede gehad bij de Marrons. Dat zijn 
afstammelingen van gevluchte slaven 
die onder andere in het nog traditionele 
Kajana in centraal Suriname wonen. De 
uitdaging is om met weinig middelen 
aanvullend lesmateriaal te ontwikke-
len en zo te komen tot passend onderwijs. 
Want het blijkt dat deze Marron-kinderen 
naast een directieve aanpak erg gebaat 
zijn bij belevingsvol, concreet en aan-
schouwelijk onderwijs.’

‘Er wordt hier in het Nederlands lesge-
geven, maar eigenlijk spreekt bijna nie-
mand hier Nederlands. Daardoor is het 
voor de kinderen echt een twee taal en 
zou je kunnen spreken van NT2-onder-
wijs. Het zijn echte ‘natuurkinderen’ die 
het liefst in bomen klimmen om vruch-

ten te plukken of de rivier induiken om 
te gaan vissen. Er heerst dus een andere 
leercultuur dan je in Nederland gewend 
bent.’ Habraken heeft naar eigen zeggen 
veel baat bij zijn jarenlange ervaring en 
kennis van de principes van meervou-
dige intelligentie. ‘Triggeren is hier echt 
het toverwoord. Zo zijn we druk bezig 
met het opzetten van leerhoeken waar 
de leerlingen op het eigen niveau zich 
de leerstof eigen kunnen maken. Maar 
met alle beperkingen die er in het bin-
nenland van Suriname zijn, ontstaat er 
ook iets bijzonders: het gaat hier echt om 
lesgeven zonder opsmuk.’

Habraken: ‘De woon- en leefomstandig-
heden in het Surinaamse binnenland zijn 
nogal basic. Meestal is er alleen ‘s avonds 
elektriciteit, opgewekt door een genera-
tor, en hier in Kajana is er bijvoorbeeld 
geen waterleidingsysteem. Opgeslagen 
regenwater en wassen in de rivier moe-
ten dit gemis compenseren. In het gebied 
van de Saramaccaners, een Marrongroep, 
kunnen mensen wel beschikken over een 
internetverbinding, maar dit geldt weer 
niet voor het zuiden van Suriname, waar 
de verschillende indianenstammen wo-
nen. Maar ook daar is men op zoek naar 
gedreven leerkrachten.’
Volgens Habraken is het leven van de 
Saramaccaners soms het tegenoverge-

stelde van dat in Nederland. ‘Wat voor 
ons belangrijk is, geldt niet voor hen en 
andersom. Het grote verschil is dat wij 
veel meer van afspraak naar afspraak 
leven. Terwijl tijd voor de Saramacca-
ner meer een soort ruimte is. Er wordt 
dan ook veel minder gedacht aan wat er 
straks moet gebeuren. Het leven is veel 
simpeler en alles speelt zich groten-
deels buiten af. Het is, kortom, een hele 
uitdaging om hier te proberen een soort 
passend onderwijs te realiseren. Wat je 
ervoor terugkrijgt, is een rijke ervaring 
van een tijdelijk leven en werken in een 
heel andere cultuur.’ <

Leerkrachten 
gezocht
In juli en augustus werft het 
Surinaamse ministerie van 
Onderwijs en Volksontwikke-
ling nieuwe leerkrachten voor 
basisscholen in het binnenland 
van Suriname. Bent u geïnte-
resseerd en wilt u meer infor-
matie over de mogelijkheden, 
dan kunt u contact opnemen 
met Ard Habraken, via arhab@
hotmail.nl.
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Ook u kunt met een column 
in School! staan. Mail naar 
redactie@voo.nl. De redactie 
behoudt zich het recht voor 
bijdragen aan te passen of te 
weigeren.

Minister Bussemaker heeft aangekondigd dat het godsdienstonderwijs en het huma-
nistisch vormingsonderwijs op openbare scholen niet langer gesubsidieerd zullen 
worden. Dit is de zoveelste klap voor wat men wel de ‘humaniora’ noemt, waartoe 
ik ook het geschiedenis- en literatuuronderwijs en de maatschappijleer reken. Als 
bestuurskundedocent op het hbo pluk ik nu al de wrange vruchten van de gebrekkige 
algemene vorming in het onderwijs. 

Jonathan Israel waarschuwde in 2007 in zijn Piere Bayle-lezing dat ‘principes als tole-
rantie, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid, persoonlijke vrijheid en vrijheid van 
meningsuiting – de fundering van de westerse moderniteit – slechts verdedigd kunnen 
worden en behouden blijven door mensen die begrijpen wat deze principes betekenen, 
hoe ze ontstaan en ontwikkeld zijn en waarom ze van belang zijn.’ ‘Maar’, zo vervolgt 
hij, ‘hier hoeft niet op gerekend te worden zonder een grondig maatschappelijk besef 
van wat de centrale vraagstukken zijn, wat historisch juist is en wat niet. 
Hoort godsdienstles daarbij? Ja! Om twee belangrijke redenen.

Niet apart, maar samen!
De Vereniging Openbaar Onderwijs hanteert al zo lang ik weet de slogan ‘Niet apart 
maar samen’ als haar wezenskenmerk. Kernpunt daarvan is dat het openbaar onderwijs 
zich niet richt op kinderen van ‘ongelovige ouders’, maar op alle kinderen met neutraal 
onderwijs waarbinnen ruimte is voor specifi ek levensbeschouwelijk onderricht. Mijn 
openbare lagereschooltijd is al wat lang geleden, maar bij ons kwamen op gezette tijden 
de pastoor en de rabbi langs en ik kreeg les van een protestantse mevrouw. Ik ben overi-
gens helemaal niet gelovig opgevoed en ben het door dat onderwijs ook niet geworden, 
maar ik heb daar geen moment spijt van gehad, laat staan dat ik er trauma’s aan heb 
overgehouden.
Als het openbaar onderwijs geen levensbeschouwelijk onderwijs meer aanbiedt, knijpt 
het bijzonder onderwijs in zijn handjes en gaan we lekker weer allemaal apart naar 
school. Bovendien kan juist het openbaar onderwijs er voor waken dat het godsdienst-
onderwijs wordt uitgeleverd aan fundamentalisme en fanatisme.

Godsdienst is cultuurhistorie
Als ongelovige heb ik bijzonder veel plezier van mijn Bijbelkennis en kennis van de 
godsdienstgeschiedenis, al is het alleen maar omdat ongeveer de helft van de kunst-
geschiedenis onbegrijpelijk is als je de verwijzingen naar Bijbelverhalen (of verhalen 
uit de Griekse mythologie) niet herkent. De Bijbel is net als alle ‘heilige boeken’ een 
cultuurhistorisch monument, ook al vind je – zoals ik – de ‘Goddelijke oorsprong’ onzin.
Belangrijker nog is het besef dat ‘de mens’ zichzelf tot zeer recente tijden slechts in gods-
dienstige termen kon defi niëren. Deze periode is, zoals we weten, nog lang niet afgeslo-
ten. Kennis van godsdienst en godsdienstgeschiedenis leert ons te begrijpen op welke 
wijze de mens zich in diverse tijden, plaatsen en omstandigheden antwoord probeerde te 
vinden op de vragen van goed en kwaad. De ‘humaniora’ leren ons dat ‘mens zijn’ meer 
kan zijn – zou moeten zijn – dan een nutmaximaliserende consument. Studeren zou 
meer moeten zijn dan het verwerven van ‘nuttige kennis, beleidsmatige bekwaamheid 
en aanbidding van het marktmechanisme’. 
Levensbeschouwelijk onderwijs is daarom een noodzakelijke component van het open-
baar onderwijs! <

Godsdienstles hoort op 
de openbare school!

AAN hET wOORD 

willem Minderhout (1959) werkt als docent aan de opleiding 
Bestuurskunde en Overheidsmanagement van de haagse hogeschool.
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 hET gEBOuw
TEkST: kARIN vAN BREugEL
BEELD: BAS gIjSELhART

De openbare Bredero Mavo woont sinds een halfjaar samen met het ROC van Amsterdam.  
van buiten is het gebouw in Amsterdam-Noord bontgekleurd, maar binnen is het een oase van 
rust en ruimte. Beide scholen zijn op een vernuftige manier in elkaar vervlochten. De trappen in 
het atrium dienen als verbindingsschakels en staan symbool voor de doorlopende leerlijn.

Het creëren van doorlopende leerlijnen is voor 
de Bredero Mavo en het ROC van Amster-
dam een speerpunt. Dat is duidelijk terug 
te zien in de architectuur van het gebouw. 

Centrale plek is een groot en licht atrium, dat wordt 
doorsneden door twee trappartijen, die steeds naar 
verspringende verdiepingen leiden. De vmbo- en mbo-
leerlingen gebruiken elk hun eigen trappartij, Per ver-
dieping heeft een van de scholen haar lokalen. Rechts 
van het atrium heeft het vmbo de verdiepingen 1 en 3, 
links van het atrium zit op die verdiepingen het mbo. 
Alles grijpt als een ingenieus puzzeltje in elkaar. 

Gezamenlijk optrekken
Natuurlijk zijn er tussendeuren om van het vmbo- 
naar het mbo-gedeelte te komen, maar daar hebben 

Ruimtelijk en transparant

Het lichte atrium biedt optimaal zicht op 
de naastgelegen werkplekken en lokalen. 

Blikvanger zijn de gescheiden trappartijen 
voor vmbo- en mbo-leerlingen.

De gevel bestaat uit een bonte mengeling van glazen panelen.
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alleen de docenten een pasje voor. Dat wil overigens 
niet zeggen dat er geen contact is tussen de vmbo- en 
mbo-leerlingen. Integendeel. Er zijn bijvoorbeeld tal 
van gezamenlijke projecten en in het kader van loop-
baanoriëntatie kunnen vmbo-leerlingen meelopen op 
een mbo-afdeling. Ook is er een ‘maatjessysteem’. ‘De 
mbo-leerling helpt de vmbo-leerling om gemotiveerd te 
blijven en om zich te blijven inzetten voor school. Op die 
leeftijd kan zo’n steuntje in de rug heel waardevol zijn’, 
vertelt Rick Volder, schoolleider van de Bredero Mavo. 
Ook het contact tussen de docenten van beide scholen 
wordt gestimuleerd. Er is bijvoorbeeld één gezamenlijke 
docentenkamer.

Community School
De Bredero Mavo en het ROC van Amsterdam profi-
leren zichzelf als Community School. ‘We voelen ons 
verbonden met onze omgeving en zoeken ook bewust 
de samenwerking. De leerlingen helpen bijvoorbeeld 
buurtbewoners bij het invullen van hun belasting-
formulieren en het mbo plaatst stagiairs bij het lokale 
bedrijfsleven’, legt Volder uit. 
Ook de ‘plint’ van het gebouw, ofwel een deel van de be-
gane grond, getuigt van de samenwerking met externe 
partners. Dit deel wordt commercieel verhuurd, bijvoor-
beeld aan een rijschool, het Jongeren Informatie Punt, 
jongerencentrum DOCK, een repro en een shoarma-
zaak. Een enkele ruimte staat nog leeg, maar zodra de 
Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro gereed is, 
zullen ook hier naar verwachting snel huurders voor 
zijn gevonden. 

Volwaardig conferentiecentrum
Dat de school letterlijk haar deuren openstelt voor de 
buitenwereld, blijkt ook uit de bovenste verdieping van 
het gebouw. Hier is het zogenoemde Bouwlab geves-
tigd. Volder: ‘Dit is een volwaardig conferentiecentrum 
voor ongeveer 120 personen. Het is in de eerste plaats 
bedoeld als ontmoetingsplek voor de bouwbranche in 
deze regio, maar het wordt ook voor andere doeleinden 
en door andere partners gebruikt. Onlangs is bijvoor-
beeld het Techniekpact gesloten. In de ochtend verzorg-
de André Kuipers een masterclass in ons conferentie-
centrum. Daarvoor was ook een aantal vmbo-klassen 
uitgenodigd. Dat zijn natuurlijk geweldige kansen voor 
de leerlingen.’

Scholenbouwprijs
Een gebouw met een enorme ruimtelijke kwaliteit, 
waar de onderwijsvisie zo duidelijk uit spreekt: dat 
vráágt natuurlijk om deelname aan de Scholenbouw-
prijs. Inmiddels is de school doorgedrongen tot de top 
30. En zoals Volder zegt: ‘Ik denk dat we wel tot de laat-
ste 10 komen en het zou natuurlijk geweldig zijn als  
we de Scholenbouwprijs 2013 winnen. Want dit is echt 
een prachtig gebouw, dat naadloos aansluit op onze 
onderwijsvisie!’ <

Tussen de meeste lokalen is een directe doorgang.

Ict-lokalen zijn gescheiden door een flexibele wand.

De vmbo-aula is met een flexibele wand gescheiden van de mbo-kantine. 

De ‘plint’ wordt commercieel geëxploiteerd.
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 INTERNATIONAAL
TEkST EN BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

Achterhoekse school  
scoort met naoberschap
Openbare basisschool kotten in winterswijk laat de leerlingen over de grens kijken.  
Dat heeft deze school de prijs Beste Naober opgeleverd.

Het dorp Kotten ligt vlak bij 
de grens met Duitsland. Het 
buurtschap in het rustieke 
landschap van de Achter-

hoek heeft nog geen 800 inwoners. Aan 
de andere kant van de grens, op amper 
twee kilometer afstand in de Duitse ge-
meente Südlohn, ligt Oeding, een dorp 
dat met 3800 inwoners bijna vijf keer 
zo groot is. De dorpen liggen zo dicht bij 
elkaar, dat als er brand is in Kotten, niet 
de brandweer uit Winterswijk, maar de 
Duitsers komen blussen.
De betrekkingen tussen de inwoners van 
de gemeente Winterswijk en de aangren-
zende Duitse gemeenten worden sinds 
2002 bevorderd door de Werkgroep Duits-
land. Sinds 2009 reikt deze werkgroep de 
tweejaarlijkse prijs Beste Naober (‘beste 
buur’) uit. Dit jaar is die prijs gewonnen 
door openbare basisschool Kotten. De 
school werkt samen met de von Galen 
Grundschule in Oeding en de Nünning 
Realschule in de verderop gelegen stad 

Borken. Het feit dat ook met de school in 
Borken wordt samengewerkt, heeft te 
maken met de verschillen in leeftijdsop-
bouw van Nederlandse en Duitse scho-
len. Waar de leeftijd van leerlingen van 
Nederlandse basisscholen tussen 4 en 12 
jaar ligt, gaan kinderen van 6 tot en met 

10 jaar in Duitsland naar de Grundschule 
en vanaf 10 jaar naar het vervolgonder-
wijs, waartoe de Realschule behoort.

Verständnis
Het initiatief om met de Duitse scholen te 
gaan samenwerken, kwam van directeur 
Connie Grevers van obs Kotten. ‘Het is toch 

raar dat we zo dicht bij elkaar wonen, maar 
bijna niets van elkaar weten? Voor mij be-
staat de grens niet. Ik had een Duitse oma 
en mijn moeder spreekt vloeiend Duits.’ 
Zeker in een gemeente als Winterswijk, die 
economisch voor een groot deel afhankelijk 
is van Duitsers die daar komen winkelen, 

is het volgens haar van belang om de blik 
op de oosterburen te richten. ‘Die oriëntatie 
wil ik de kinderen al op jonge leeftijd mee-
geven, zeker omdat we ons in Nederland 
steeds meer op het Engels richten.’ Maar 
het gaat om meer dan taal, zo bevestigt 
ook haar Duitse collega Schulrektorin Hil-
degard Köppen van de von Galen Grund-
schule. Het is volgens haar belangrijk dat 
Nederlandse en Duitse kinderen elkaar 
niet alleen kunnen verstehen, maar ook 
Verständnis oftewel begrip voor elkaar 
krijgen. ‘Wir wohnen in Europa’, aldus Köp-
pen. Het wegvallen van de grenzen zoals 
die vroeger bestonden, wordt door Duitsers 
zeer bewust ervaren. Dit heeft niet alleen 
te maken met de Europese integratie die 
het naoorlogse West-Duitsland in het be-
lang van de vrede altijd heeft nagestreefd, 
maar zeer zeker ook met de Duitse tweede-
ling na 1945, het verdwijnen van het IJzeren 
Gordijn in 1989 en de uiteindelijke Wieder-
vereinigung een jaar later.

Wat is naoberschap?
In de Achterhoek, Twente, Drenthe en in het Duitse graafschap Bentheim 
is naoberschap (of op zijn Twents gespeld met oa: noaberschap) een begrip. 
Hiermee worden van oorsprong in kleine sociale, overwegend agrarische 
gemeenschappen de buren bedoeld. Binnen de naoberschap geldt de nao-
berplicht. Dit houdt in dat de buren moeten worden geholpen als dat nodig 
is. Vanouds was het een intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk 
was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet konden rekenen 
op goede openbare voorzieningen. 

Het gaat niet alleen om verstaan, 
maar ook om begrip voor elkaar.



Magazine voor het openbaar onderwijs | 27

Achterhoekse school  
scoort met naoberschap

Wol en Rapunzel
Een project waarmee obs Kotten en de 
von Galen Grundschule de Nederlandse 
en Duitse leerlingen tot elkaar hebben 
gebracht, had de titel Van schaap tot 
wol/Vom Schaf zur Wolle. Daar deden de 
combinatiegroep 5/6 uit Kotten en groep 
3 van de school uit Oeding aan mee. Bij 
een boer werd een schaap geschoren, 
waarna de leerlingen de wol bewerkten. 
Onder leiding van educatief medewer-
kers van het Textil Museum Bocholt werd 
de wol gewassen, gekamd, gesponnen en 
gevilt. Dat gebeurde in Duitsland. Vervol-
gens leerden ze in obs Kotten onder an-
dere breien en punniken. ‘Dat was door 
onze leerlingen voorbereid. Zij legden de 
Duitse kinderen uit hoe het moest. Zo 
kwamen ze vanzelf in aanraking met 
elkaars talen. Natuurlijk niet in perfect 
Duits en Nederlands, maar wel zo dat ze 
elkaar begrepen’, aldus Grevers.
Het leren kennen van elkaars talen 
kwam ook aan bod in het gezamenlijk 
lezen van het sprookje Rapunzel van de 
gebroeders Grimm, over de beeldschone 
prinses met de lange haren die door een 
boze heks in een toren is opgesloten. 
Afbeeldingen van dat sprookje en de 
bijbehorende gedeelten van de tekst in 
het Nederlands en Duits werden door de 

Euregio’s
De samenwerking tussen obs Kotten, de von Galen Grundschule in Oeding 
en de Nünning Realschule in Borken past in de doelstelling van EUREGIO.

Deze vereniging is opgericht in 1958, en is daarmee het eerste grens-
overschrijdende interregionale samenwerkingsverband van Nederland  
en Duitsland. EUREGIO richt zich op de provincies Drenthe, Overijssel en 
Gelderland en de aangrenzende regio’s in de Duitse deelstaten Nedersaksen 
en Noordrijn-Westfalen. Andere grensoverschrijdende samenwerkings-
verbanden zijn de Euregio’s Rijn-Maas-Noord, Maas-Rijn, Rijn-Waal en  
Scheldemond, de Eems Dollard Regio, de Grensregio Vlaanderen-Nederland 
en het Belgisch-Nederlandse Grensoverleg.
In het onderwijs is de Euregioschool in Limburg een bekend voorbeeld van 
internationale samenwerking. Dit initiatief is erop gericht om leerlingen 
in de Euregio Maas-Rijn tussen 8 en 15 jaar versterkt Duits, Frans en/of  
Nederlands aan te bieden. Het project is een initiatief van de schoolbesturen 
Limburgs Voortgezet Onderwijs, MosaLira, Movare en de Stichting Voort-
gezet Onderwijs Parkstad Limburg. In mei werd bekend dat de provincie 
Limburg 500.000 euro reserveert om te stimuleren dat leerlingen in het 
primair en voortgezet onderwijs meer Duits en Frans krijgen.

leerlingen in de goede volgorde gelegd. 
Daarna lazen de Nederlandse leerlingen 
het sprookje voor in het Duits en deden 
de Duitse leerlingen dat in het Neder-
lands. 

De prijs Beste Naober, die bestaat uit een 
bronzen beeldje en een geldbedrag van 
1000 euro, is op 7 juni door de Winters-
wijkse burgemeester Thijs van Beem aan 
obs Kotten uitgereikt. <

Succesvolle samenwerking tussen obs Kotten in Winterswijk en de Grundschule in het naburige Oeding.
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 TOp-SChOLEN
TEkST: kARIN vAN BREugEL
BEELD: BAS gIjSELhART

‘Obs De Straap ligt niet in de 
rijkste wijk van Helmond’, 
zegt directeur Marianne 
van Mierlo. Wie Helmond 

kent, weet dat dit een understatement is. 
In de wijk liggen vier scholen op steen-
worp afstand van elkaar. De Straap heeft 
verreweg het grootste schoolgewicht 
met 30 nationaliteiten. Dat is behoorlijk 
veel op een schoolpopulatie van 170 leer-
lingen. 
Voor een deel is de diversiteit historisch 
bepaald. In het verleden lag er een asiel-
zoekerscentrum in de buurt. De asielzoe-
kersschool was toen onderdeel van De 
Straap. Van Mierlo: ‘Allochtone ouders 
hebben al van oudsher het idee dat ze bij 
ons welkom zijn. Dat gaat van mond tot 
mond.’ 

Beren op de weg
Minstens zo belangrijk als de historie 
van de school, is dat de directeur vol 
overgave uitstraalt dat ze blij is met de 
bonte mengeling van culturen en gods-
diensten. Dat geldt ook voor het team, 
waarin verschillende culturen verte-
genwoordigd zijn. ‘Dat heeft een grote 
meerwaarde voor de school’, benadrukt 
ze. Dat geldt natuurlijk vooral voor de 
leerlingen en hun ouders. Als voorbeeld 
noemt ze een vierjarig meisje uit Oekra-
ine. ‘Zij spreekt eigenlijk nog geen woord 
Nederlands en daarom wilde een andere 
school haar niet plaatsen. Dat begrijp 

Excellente school 
voor iedereen

TOP-scholen  
met de E-factor
Dit is de dertiende aflevering van 
een reeks artikelen over TOPscholen. 
TOP staat voor Talentvol Openbaar 
Praktijkvoorbeeld. TOP-scholen zijn 
Excellent in een bepaald domein: ze 
hebben de E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten zien 
dat goed onderwijs meer inhoudt 
dan prestaties op het gebied van 
taal en rekenen. Werkt u op een 
TOPschool of kent u zo’n school? 
Stel die school dan kandidaat via 
excellent@vosabb.nl. De criteria 
waa raa n TOP-sc holen moeten 
voldoen, staan op www.vosabb.nl 
(thema’s > Kwaliteit en excellentie).

Een overzicht van alle TOP-scholen 
en de criteria waar zij aan moeten 
voldoen, vindt u op www.vosabb.nl.

Naast de voordeur van openbare basisschool De Straap 
in helmond prijkt het bordje ‘Ik ben welkom’ van 

vOS/ABB. De excellente school brengt dit motto op 
allerlei manieren in de praktijk. 

ik echt niet, dan zie je beren op de weg 
die er niet zijn! Bij een jong kind gaat de 
taalontwikkeling namelijk bijna vanzelf. 
Natuurlijk moet je er wel wat extra aan-
dacht aan geven, maar daar schrikken 
wij niet voor terug. Woordenschaton-
derwijs loopt sowieso als rode draad door 
onze school. Toen ik de moeder vertelde 
dat haar kind hier hartstikke welkom is, 
zat ze bijna te huilen.’

Proefplaatsing
Het motto ‘Ik ben welkom’ blijkt ook 
uit de manier waarop De Straap met 
zorgleerlingen omgaat. Ook hier haalt 
Van Mierlo een mooi voorbeeld aan: 
een meisje dat tot haar vierde jaar op 
een medisch kinderdagverblijf zat. De 
ouders wilden hun dochter heel graag 
op een reguliere basisschool geplaatst 
krijgen. Maar liefst zeven scholen we-
zen het meisje af, tot De Straap besloot 
tot een proefplaatsing. ‘We plakken hier 
in Nederland zo snel een etiket op kin-
deren! Daar wil ik niet aan meedoen. 
Geef kinderen toch een kans, geef hun 
ruimte’, zegt ze fel. Natuurlijk realiseert 
ze zich dat ze hiermee veel van haar 
team vraagt en een risico neemt. Als 
het niet lukt met zo’n meisje, heb je als 
school wel mooi een verwijzing aan je 
broek hangen. Maar dat risico neemt ze. 
En terecht, blijkt achteraf. ‘Deze leerling 
zit nu in groep 3 en ze kan goed mee-
komen.’ 
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Bieb voor buurtbewoners
Niet alleen leerlingen in alle soorten 
en maten, maar ook buurtbewoners 
zijn welkom op De Straap. Sinds kort 
beschikt de school zelfs over een eigen 
bibliotheekje, waar mensen uit de wijk 
gratis boeken kunnen lenen. Van Mierlo 
legt uit waarom: ‘Ook in Helmond moet 
de openbare bibliotheek fors bezuinigen, 
waardoor het wijkfiliaal moet sluiten. 
Met andere buurtscholen hebben we 
hiertegen geprotesteerd, maar dat heeft 
niet geholpen. Wij hadden altijd al een 
boekenuitleen voor onze leerlingen, die 
gerund wordt door een vrijwilliger. Ik 
had nog wel wat ruimte en wat kasten 
over, dus besloten we onze bieb uit te 
breiden met een collectie voor volwas-
senen. Dat heeft ons geen cent gekost, 
alle boeken hebben we gekregen. De 
bieb wordt goed gebruikt, met name 
door onze eigen ouders en door oudere 
wijkbewoners, die niet in staat zijn om 

naar de centrale bibliotheek in het cen-
trum te gaan.’

Rood bloed 
Tot een aantal maanden geleden kozen 
‘witte’ ouders nauwelijks voor De Straap, 
alle inspanningen van de school ten spijt. 
‘We hebben altijd veel moeite gedaan om 
onze school op een positieve manier on-
der de aandacht te brengen. Als er iets 
leuks gebeurde, zochten we de krant. En 
ook besteedden we uitgebreid aandacht 
aan onze Cito-resultaten, die zonder uit-
zondering heel erg goed zijn.’ Voor de 
goede prestaties van de school zijn ver-
schillende redenen aanwijsbaar. Zo zijn 
de klassen klein, zijn alle leerkrachten 
gefocust op het maximaliseren van de 
effectieve leertijd en is er veel formatie 
in de groepen. In elke groep zijn drie dag-
delen per week twee mensen aanwezig: 
twee leerkrachten dan wel een leerkracht 
en een onderwijsassistent. 

‘Maar goed, die Cito-resultaten, daar kijkt 
dus geen hond naar’, zegt Van Mierlo. ‘Het 
lukte ons maar niet om witte ouders te 
interesseren voor onze school. We bleven 
‘die school met al die buitenlanders…’. En 
dan denk ik: mensen toch, we leven in 
een multiculturele samenleving. Doe 
niet alsof dat dramatisch en ellendig is. 
Het is zo leuk en interessant, al die cultu-
ren bij elkaar! En al onze leerlingen heb-
ben gewoon rood bloed, net als je eigen 
kind.’

Nieuw imago
Inmiddels weten de ‘witte’ ouders wél de 
weg naar De Straap te vinden. De school 
is onlangs namelijk uitgeroepen tot ex-
cellente school, de enige in Helmond. Dit 
ogenschijnlijk simpele etiketje heeft veel 
teweeggebracht. In anderhalve maand 
tijd werden er zeven nieuwe leerlingen 
aangemeld, die van andere scholen kwa-
men. Stuk voor stuk kinderen van wie 
de ouders ontevreden waren over de 
oude school. Ook bij de aanmelding van 
driejarigen is een duidelijke kentering 
waarneembaar. ‘Er komen steeds meer 
witte en hoogopgeleide ouders een kijkje 
nemen. Ze zijn nu gerustgesteld doordat 
ze weten dat wij hier heel erg goed onder-
wijs aanbieden. Mijn populatie gaat echt 
veranderen, dat merk ik.’ 

Beste ambassadeurs
De toekenning van het predicaat ‘ex-
cellente school’ heeft niet alleen voor 
een beter imago en een toestroom van 
nieuwe leerlingen gezorgd. Ook op de be-
staande ouders heeft dit impact gehad. 
‘Onze ouders waren zo trots! Ik had het 
me nooit zo gerealiseerd, maar ook zij 
moeten vaak verdedigen waarom hun 
kind op een ‘kleurrijke’ school zit. Door 
dit predicaat worden ze bevestigd in wat 
ze zelf altijd al wisten: hun kind zit op 
een heel goede school! Nu hebben ze het 
bewijs in handen om dat aan anderen te 
vertellen. Het heeft mij nog meer doen 
beseffen dat ouders echt dé ambassa-
deurs van je school zijn.’ <

‘We plakken hier zo snel  
etiketten op kinderen. Daar wil  

ik niet aan meedoen’
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 OuDERS Op SChOOL
TEkST: jAN BARENDSE
BEELD: RuuD jONkERS

Deze ouderraad staat 
midden in het leven

De ouderraad van de openbare Louis Bouwmeesterschool in Amsterdam is heel actief. 
Dat begon met directeur Ingeborg van der Meulen, die bij haar aanstelling meteen 
een ouderlokaal, thema-ochtenden en een inloopochtend in de klas voor alle ouders 
organiseerde. Inmiddels draait de ouderraad op volle toeren.

Dit is een ouderraad die de 
wijk- en schoolbevolking 
weerspiegelt, midden in dit 
leven staat en daardoor een 

zeer belangrijke schakel is in de contac-
ten tussen school en ouders. Bayan Ali, 
Loubna Soughami, Amna Sheikh, Farida 
Ahanout vormen samen op één na de vol-
tallige ouderraad de daltonschool Louis 

Bouwmeester in Amsterdam. Alle vier 
zitten ze pas in hun tweede termijn en 
ze moeten op sommige onderdelen nog 
hun draai vinden. Maar op twee typische 
ouderraad-onderwerpen zijn ze inmid-
dels door de wol geverfd: het innen van 
de ouderbijdragen en het (mede)organi-
seren van festiviteiten.

Inloopochtenden
‘Het begin is gemaakt door Ingeborg’, 
vertelt Loubna. Directeur Ingeborg van 
der Meulen is na haar komst, vijf jaar 
geleden, direct begonnen met het ou-
derlokaal, de thema-ochtenden die daar 
worden gehouden en de inloopochten-
den, vijf keer per jaar. Dan mogen alle 
ouders tijdens de lessen de klas in. Farida 
Ahanout is een trouw bezoekster van de 
thema-ochtenden, want zij tovert het 
programma in een mum van tijd tevoor-
schijn. Zij is een echte fan van de Louis 
Bouwmeesterschool. Haar oudste zoon, 
nu 19 jaar, ging er al naar toe. Haar jong-
ste, een dochter, zit nu in groep 1. ‘Dit is 
een hele goede school’, zegt ze. ‘Al mijn 
kinderen hebben hier gezeten en zijn al-
lemaal naar het vwo gegaan.’ Ze woont 
pal naast een andere basisschool, maar 
heeft nooit getwijfeld. 

Vergaderen
Een voorzitter heeft de ouderraad van de 
Louis Bouwmeesterschool niet. Het ad-
ministratieve deel van het ouderraads-

werk wordt gedaan door Bayan Ali. ‘Ik 
ben een soort secretaris-penningmeester 
van de ouderraad. Maar het beheer van 
het ouderfonds heb ik er pas dit jaar bij-
gekregen en daar word ik bij geholpen 
door de administratie van de school. 
Vergaderen doen we altijd met Ingeborg 
van der Meulen, de directeur.’ ‘Zij leidt 
dus eigenlijk het gesprek’, vult Amna 
Sheikh aan. ‘Af en toe neemt zij ons mee 
naar een vergadering van de medezeg-
genschapsraad (MR). Dan kunnen we in 
die vergadering vragen stellen over de 
onderwerpen waarmee de ouders bij ons 
zijn aangekomen.’ 
‘Dat doet Ingeborg trouwens ook gere-
geld zonder dat wij erbij zijn’, zegt Ba-
yan. ‘Dan vertelt ze wat ze bij ons heeft 
gehoord.’ ‘Wij hebben goede contacten 
met de ouders’, zegt Loubna. ‘Zij spreken 
ons geregeld aan op het schoolplein of in 
de ouderkamer. Wij zijn dus goed op de 
hoogte van de problemen waar de ouders 
mee zitten. En het is natuurlijk prima als 
ook de MR daar over kan nadenken. Maar 
zoveel problemen zijn er gelukkig niet, 
hoor! Eigenlijk maar één: de betaling van 
de ouderbijdrage!’

Vrijwillige ouderbijdrage
Dat maakt de tongen los. Bayan: ‘Een 
aantal ouders zegt: de bijdrage is vrij-
willig, dus mag ik zelf bepalen of ik wel 
of niet betaal. In het verleden waren er 
nogal wat ouders die weigerden te be-
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talen. Maar sinds wij in de ouderraad 
zijn gekomen en dat geld moesten in-
nen, was het zo gebeurd. Loubna: ‘We 
zijn eerst begonnen met de ouders per-
soonlijk aan te spreken. En we hebben 
ook brieven gestuurd.’ ‘En toen dat niet 
genoeg hielp’, hervat Bayan, ‘hebben we 
op de thema-ochtenden gevraagd: wil-
len jullie alsjeblieft betalen? En we heb-
ben gezegd: jullie willen graag op school 
extra activiteiten hebben voor de kinde-
ren, nou dat kost geld. En uiteindelijk, 
toen dat ook niet hielp, hebben we met 
de directeur en de MR afgesproken dat 
we een lijst in school zouden ophangen 
waarop stond wie er wel en niet hadden 
betaald. En toen hebben heel veel ouders 
direct betaald.’
Amna: ‘Er zijn natuurlijk ook ouders die 
niet kunnen betalen, maar dan kun je 
ook een gesprek voeren met de directeur, 
dan wordt het op een andere manier op-
gelost.’ 
Loubna: ‘Sommige ouders die in financi-
ele problemen zitten, hebben uitstel van 
betaling gekregen. Er is ook nog een kor-
tingsregel ingevoerd voor mensen met 
meer kinderen. En je kunt de bijdrage ook 
in termijnen betalen.’ 

  
Feesten
Een belangrijk onderdeel van het werk 
van het viertal bestaat uit het helpen or-
ganiseren van activiteiten. ‘Dat was in 
het verleden nogal eens een probleem, 
maar dat is nu goed geregeld’, zegt Ba-
yan. ‘Wij doen alle boodschappen voor 
bijvoorbeeld de kindermarathon die vol-
gende week is, voor Sinterklaas, voor het 
kerstfeest en het ontbijt met de lentevie-
ring of het afscheid van groep acht. En als 
er zo’n feest komt, versieren we de school. 
En wij verdelen het eten en drinken over 
alle klassen. Met Sinterklaas pakken wij 
ook alle cadeautjes in.’ 
Over de christelijke achtergrond van de 
traditionele Nederlandse feesten zijn de 
dames zeer ruimdenkend. Bayan: ‘Het is 
voor de kinderen heel gezellig. Op zo’n 
feest komen alle culturen bij elkaar; zin-
gen samen en eten samen. Veel ouders 
nemen heerlijk eten mee naar school 
en de kinderen hebben mooie kleren 
aan.’ Farida: ‘Dit zijn alleen maar leuke 
feesten, zij hebben met geloof niets te 
maken!’ Ook het kroningsfeest is op de 
Louis Bouwmeester gevierd, met een 
rommelmarkt erbij. Loubna: ‘Wij wonen 
hier, dus doen we aan zo’n feest mee. En 

Ouderavonden
In het komende schooljaar organiseert 
de VOO nieuwe ouderavonden. Openbare 
scholen en ouderraden die lid zijn van de 
VOO, krijgen 15 procent korting.

• Overgang PO-VO
•  School en thuis: hoe ondersteun ik mijn 

kind?
• Communicatie tussen ouders en school
• Meedenken met de school
• Huiswerk
• Passend onderwijs
• Pesten
• Mediawijsheid
•  De identiteit en kernwaarden van het 

openbaar onderwijs
• Andere tijden
• Moet onze school straks fuseren?
• Tussen- en buitenschoolse opvang
• Wegwijs in onderwijsland
• Burgerschapsvorming
• Filosoferen met kinderen

Meer informatie? 
Kijk op www.voo.nl/scholing. U kunt  
ook contact opnemen met beleids-
adviseur Flora Breemer, via 036 533 1500 of  
f.breemer@voo.nl.

als het feest dan bezig is, hebben we ook 
een klein feestje met de moeders in het 
ouderlokaal met eten, dans en muziek. 
Het is heel belangrijk dat dat lokaal er 
is. Wij vinden het niet goed dat moeders 
hun kind ’s morgens alleen maar komen 
afleveren en meteen weer naar huis 
gaan. Als wij ouders spreken, vragen we 
ze vaak of ze het niet leuk vinden om mee 
te gaan naar het ouderlokaal. Zo verbete-
ren we het contact.’ <

‘Extra activiteiten op school kosten geld’
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0800-5010 
openbaar 
onderwijs
Ouders en MR-leden in het openbaar 
onderwijs kunnen voor informatie 
en advies gratis terecht bij de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. 
De telefonische infolijn 0800-5010 
is iedere schooldag geopend, tussen 
tien en drie uur. Bel 0800-5010, kies 
1 voor onderwijs of stel uw vraag op 
www.voo.nl/5010.

Telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Herexamen of vakantie?
Mijn dochter was ziek tijdens het herexamen. Nu moet zij volgens de 
school in augustus examen gaan doen, maar wij zijn dan met vakantie. 
Mag de school dit zo maar bepalen?
De afnamedata voor de examens 
worden niet door scholen maar door 
de overheid vastgesteld. Er zijn drie 
tijdvakken; het eerste tijdvak is voor 
alle leerlingen die examen doen, het 
tweede tijdvak is voor de herexamens 
en het derde tijdvak is voor de leerlin-
gen die een valide reden hadden om 

het herexamen te missen. Dit derde 
tijdvak is in augustus en is dus niet 
door de school vastgesteld. In het exa-
menreglement dat uw dochter heeft 
ontvangen, staan deze tijdvakken ver-
meld. U had daarmee bij het plannen 
van uw vakantie rekening kunnen 
houden. <

Groepsgrootte
Mijn dochter komt volgend jaar in groep 7 en die groep bestaat uit 38 
leerlingen. Is zo’n groep niet veel te groot?

Het is zonder meer een grote groep. 
Maar wellicht heeft de school naast 
de leerkracht een onderwijsassis-
tent ingezet of wordt de leerkracht 
op een andere manier ondersteund. 
Als de school voldoende waarborgen 
inbouwt, hoeft deze groepsgrootte 
niet ten koste te gaan van de kwa-

liteit van het onderwijs. U kunt wel 
vragen om geregeld te evalueren of 
de leerlingen op het niveau zitten wat 
van hen mag worden verwacht. Als 
uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat 
de resultaten achter blijven, kunt u 
de intern begeleider en de directeur 
vragen om in te grijpen. <

Vlak voor de vakantie 
van school gestuurd
De havo van mijn zoon heeft als beleid dat een leerling niet mag 
doubleren. De docentenvergadering, waar het besluit wordt genomen 
of mijn zoon overgaat, is twee dagen voor de vakantie. Ik kan dan toch 
geen andere school meer vinden als hij blijft zitten?

De school heeft de wettelijke opdracht 
om een andere school of onderwijsin-
stelling bereid te vinden om een leer-
plichtige leerling aan te nemen, voor-
dat hij mag worden uitgeschreven. Dit 
betekent dat u zich geen zorgen hoeft 
te maken. Als de school niet aan deze 
verplichting voldoet, dan blijft uw 
zoon ingeschreven bij deze school en 
is deze dus ook verantwoordelijk voor 
het onderwijs aan uw zoon. Aan iedere 

leerling die de school zonder diploma 
verlaat, moet een verklaring worden 
meegegeven waarin is opgenomen tot 
welk leerjaar en niveau hij of zij laatste-
lijk onvoorwaardelijk was toegelaten en 
voor welke vormen van onderwijs hij 
of zij geschikt is. De school of de onder-
wijsinstelling die u wordt voorgedragen 
door de school van uw zoon, moet van-
zelfsprekend in overeenstemming zijn 
met deze verklaring. <
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Helpdesk van 
VOS/ABB  
De Helpdesk van VOS/ABB geeft 
dagelijks advies en informatie 
aan leden. Mail uw vraag naar 
helpdesk@vosabb.nl of bel op de 
ochtenden van werkdagen naar 
0348-405250.

Telefoon 0348-405250 
helpdesk@vosabb.nl

Herbenoemingsverplichting
Hoe moet een vacature worden ingevuld?
In het primair onderwijs is de herbe-
noemingsverplichting uit de cao het 
uitgangspunt (bijlage IE). Dit betekent 
dat de vacature eerst moet worden 
aangeboden aan personen op wie 
deze verplichting van toepassing is. 
Als die er niet zijn, is de werkgever 
vrij de vacature naar believen aan te 
bieden aan een werknemer of intern 
dan wel extern uit te zetten. Als spra-
ke is van overplaatsing, wordt geen 
rekening gehouden met de herbenoe-
mingsverplichting. 

In het voortgezet onderwijs bestaat 
geen herbenoemingsverplichting 
ten aanzien van het invullen van een 
vacature. In dat geval hoeft dus geen 
rekening te worden gehouden met 
een volgorde voor het aanbieden van 
vacatures. Het advies is om dit wel 
te doen wat betreft werknemers ten 
aanzien van wie de school eventuele 
verplichtingen heeft. Als de organisa-
tie beleid voert op dit punt, dient de 
werkgever die lijn te volgen. <

WW na tijdelijke uitbreiding
Hoe zit het met een WW-uitkering over een tijdelijke uitbreiding op de 
vaste aanstelling?

Als een werknemer een tijdelijke uit-
breiding heeft die van rechtswege 
eindigt, kan een WW-uitkering over 
die uren worden toegekend. Er moet 
dan een verlies zijn van minimaal 
vijf arbeidsuren per week. De duur 
van de WW-uitkering hangt af van de 
termijn van de tijdelijke uitbreiding. 
Voor beantwoording van de vraag of 
aan de referte-eis is voldaan, wordt 
gekeken naar hoe lang de werknemer 
arbeid heeft verricht in de tijdelijke 
uitbreiding en in het vaste dienstver-

band. Dit betekent dat de werknemer 
26 weken van de laatste 39 weken 
moeten hebben gewerkt. Het vaste 
dienstverband maakt beantwoording 
van die vraag doorgaans positief. Een 
tijdelijke uitbreiding van één dag kan 
dus zorgen voor een WW-recht. Wel 
zal de betrokkene door de duur van 
de tijdelijke uitbreiding slechts de 
minimale duur voor WW krijgen. Dat 
is drie maanden, ook bij een tijdelijke 
uitbreiding van één dag. <

Ingangsdatum BAPO
Moet BAPO-verlof op een bepaalde datum ingaan?

Zowel in het primair als het voortge-
zet onderwijs is de ingangsdatum van 
het BAPO-verlof niet gebonden aan 
een schooljaar. In de cao’s* staat dat 
de werknemer niet eerder het verlof 
kan opnemen dan op de eerste van de 
maand, na de maand waarin de werk-
nemer aanspraak maakt op BAPO. De 
werknemer is verder vrij om aan te 

geven wanneer hij het verlof wil laten 
ingaan. In het onderwijs is veel rumoer 
over de afschaffing van de BAPO. Het 
is nu nog niet duidelijk wat er precies 
met de regeling voor oudere werkne-
mers gaat gebeuren. Het mag duidelijk 
zijn dat toekenning van BAPO-verlof 
niet mag afhangen van een eventueel 
einde van de regeling.  <

* Artikel 1 lid 5 Bijlage XI CAO pO 2013 en onderdeel A lid 6 en 7 Bijlage 6 CAO vO.
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Maak een virtuele rondvlucht 
 boven de haven in het jaar 2035

TEkST: LuCy BEkER
BEELD: fuTuRELAND, ERIC BAkkER

Naar de haven van de toekomst
Wie wil weten hoe de haven van de toe-
komst eruit ziet, maakt een uitstapje 
naar FutureLand, een fraai informatie-
centrum op de Tweede Maasvlakte in 
Rotterdam. 

Die Tweede Maasvlakte -officiële naam 
Maasvlakte 2- is een indrukwekkend 
gebied, geheel gewonnen uit zee, dat in 
hoog tempo gereed wordt gemaakt voor 
de ontvangst van de grootste zeecontai-
nerschepen ter wereld. Daarvoor worden 
hypermoderne kades en overslagtermi-
nals aangelegd. Met de Future Flight 
Experience in FutureLand maak je een 
virtuele rondvlucht boven dit gebied, zo-
als het er in het jaar 2035 uitziet. Echt een 
blik op de toekomst dus, wanneer bijvoor-
beeld de containeroverslag grotendeels 
geautomatiseerd zal zijn.  FutureLand laat 
de bezoeker de bedrijvigheid in zo’n we-
reldhaven beleven met films, exposities 
en interactieve maquettes.
De ANWB zette FutureLand al in de top 
5 van meest innovatieve uitjes van 2013 
en dit jaar verwacht het centrum al zijn 
500.000ste bezoeker. Er is dus veel interes-
se voor Maasvlakte 2, die in mei officieel is 
geopend voor de scheepvaart door minis-
ter Schultz van Haegen van Infrastructuur 
en Milieu. Dat betekent niet dat het gebied 
al in bedrijf is. Er wordt nu nog vooral ge-
varen met materieel voor de aanleg van 
de kades. In de loop van 2014 worden de 
eerste containerschepen verwacht. 

Rondleiding voor scholieren
FutureLand ontvangt veel schoolklas-
sen. ‘Dit is een leuk en leerzaam uitje 
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voor kinderen vanaf groep 7 en het 
voortgezet onderwijs’, vertelt Annette 
van Ham (voorlichter bij FutureLand). 
‘Onze rondleidingen stemmen we af op 
de leeftijdsgroep. Een rondleiding duurt 
ongeveer 75 minuten, daarna mogen 
scholieren op zelf het informatiecen-
trum verkennen en bijvoorbeeld de Fu-
ture Flight Experience meemaken.’ Voor 
basisscholen is er een speurtocht. Ook 
krijgen de groepen een film over het pro-
ject te zien, en ze kunnen naar keuze een 
rondrit met de FutureLand Express XL 

of een rondvaart met de FutureLand 
Ferry maken. ‘Het is wel aan te raden 
een rondrit of rondvaart op tijd te reser-
veren’, zegt Van Ham.
De toegang tot het informatiecentrum 
is gratis. Een rondleiding kost 45 euro 
per groep. Voor de boot en de Ferry 
moet apart betaald worden. Scholen 
die een hele dag richting Rotterdam 
willen, kunnen een bezoek aan Future-
Land combineren met bijvoorbeeld een 
rondvaart door de havens of een be-
zoek aan de Euromast. Kijk voor meer 
informatie op www.futureland.nl (on-
der project).

Lesbrieven
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft les-
brieven ontwikkeld voor het primair en 
voortgezet onderwijs voor de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, economie, 
biologie, natuurkunde en wiskunde. 
De lesbrieven zijn te downloaden via 
www.maasvlakte2.com. 

Informatiecentrum FutureLand ligt op het nieuwe land in de Tweede Maasvlakte.

De Flight Experience: vliegen over de haven van de toekomst.



Magazine voor het openbaar onderwijs | 35

SChOOL! EN REChT 
TEkST: MR. CéLINE ADRIAANSEN, ADvISEuR hELpDESk vOS/ABB

BEELD: SIERAg

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW 
wil de verantwoordelijkheid van de 
school voor het voorkómen van pesten in 
de wet verankeren. In een wetsvoorstel 
staat dat iedere school een antipestpro-
gramma moet gebruiken, waarvan be-
wezen is dat het werkt. Ook zou de school 
sociale veiligheid moeten monitoren en 
een vertrouwenspersoon of antipestcoör-
dinator moeten hebben. De Inspectie van 
het Onderwijs krijgt de taak om hierop 
toe te zien. 
Uit de verschillende adviezen van de LKC 
en uit jurisprudentie over pesten kan 
worden afgeleid wat nu al van schoolbe-
sturen wordt verwacht. Hier volgt een 
voorbeeld.

De feiten
Een meisje is door andere leerlingen op 
school gepest. Haar ouders meldden de 
school dat naar hun mening het pestpro-
tocol onvoldoende is gehandhaafd. In de 
periode dat het meisje werd gepest, had 
de school onder andere voor de groep een 
sociogram laten opstellen en een obser-
vatie laten uitvoeren door een orthope-
dagoog. Pas toen de leerling twee jaar 
later van school was, diende de ouders 
officieel een klacht in bij de LKC.

Het oordeel
De LKC neemt als uitgangspunt dat een 
school een veilige en geborgen omgeving 
moet zijn. Daarom mag worden ver-
wacht dat de school voldoende aandacht 
heeft voor veiligheid. Als zich voorvallen 
voordoen waarbij de veiligheid in het ge-
ding is, wil dat op zich nog niet zeggen 
dat de school tekortschiet. Niet alles is 
immers te voorkomen. Een klacht over 
het onvoldoende bieden van veiligheid, 
dan wel het onvoldoende optreden tegen 
pestgedrag, zal daarom pas gegrond wor-
den verklaard als sprake is van verwijt-
baar handelen of nalaten van de school. 
Omdat de school in dit voorbeeld diverse 
middelen had aangewend om het pestge-
drag aan te pakken, vindt de LKC dat er 
adequaat is opgetreden. 

Uit de jurisprudentie met betrekking 
tot pesten vloeit voort dat scholen een 
anti pestprotocol of een algemeen veilig-
heidsbeleid moeten hebben. Het beleid 
hoeft niet schriftelijk te zijn vastgelegd, 
maar het schoolbestuur zal wel moeten 
kunnen aantonen dat het preventief aan-
dacht besteedt aan mogelijke problemen. 
Daarnaast vloeit uit de jurisprudentie 
voort dat de school moet handelen als 

er een situatie wordt waargenomen die 
de veiligheid kan aantasten. Dit hangt 
samen met de zorgplicht die de school 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
de leerlingen heeft. 
Indien de school op de hoogte is van 
een pestsituatie, moet zij concreet toe-
zicht houden, zorgvuldig handelen en 
actie ondernemen. Het antipestproto-
col of het veiligheidsbeleid kan hierbij 
leidraad zijn. De actie kan bestaan uit 
het geven van voorlichting over pesten 
aan leerlingen, het op de hoogte stellen 
van het personeel en de ouders over de 
pestsituatie of het inschakelen van een 
vertrouwenspersoon. Als de school in het 
algemeen beleid of anderszins te weinig 
oog heeft voor een veilig schoolklimaat, 
kan worden geoordeeld dat de zorgplicht 
niet wordt nagekomen. < 

wat te doen 
bij�pesten?
De Landelijke klachtencommissie Onderwijs (LkC) krijgt steeds meer klachten over 
schoolbesturen die niet adequaat zouden optreden tegen pesten. Ook worden hier 
steeds vaker gerechtelijke procedures over gevoerd. Schoolbesturen zijn niet wettelijk 
verplicht om beleid op te stellen en uit te voeren om pesten tegen te gaan. wel staat in de 
onderwijswetten dat de schoolgids informatie moet bevatten over het veiligheidsbeleid. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de Helpdesk van VOS/ABB: 
0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,  
helpdesk@vosabb.nl.



Ook iets opmerkelijks gehoord? Mail naar: redactie@voo.nl

Opmerkelijk
En we gaan nog niet 
naar huis… (1)
De Jong Tours heeft 160 leerlingen van 
openbare basisschool De Botter in Rid-
derkerk wel naar de Efteling gebracht, 
maar daar niet meer opgehaald. 

De touringcars kwamen ’s ochtends keu-
rig op tijd bij de school voorrijden. Maar 
enkele uren nadat de groepen 3 tot en met 
6 bij de Efteling waren afgezet, vroeg De 
Jong Tours faillissement aan. Het bedrijf 
had dat niet aan de school laten weten. 
De leerlingen zijn uiteindelijk door een 
ander touringcarbedrijf opgehaald. De 
vertraging bleef beperkt tot drie kwartier. 
Volgens een van de begeleiders hebben de 
kinderen niets gemerkt. Ze werden bezig-
gehouden met spelletjes. <

En we gaan nog niet 
naar huis… (2)
Consternatie op de A13: een automobi-
list belt 112 als hij een krakkemikkige 
bus vol met schoolkinderen zwaar 
naar links ziet overhellen. 

De politie houdt de bus tegen, samen 
met nog een touringcar. Het blijkt dat de 
chauffeurs niet de juiste papieren kun-
nen tonen. De leerlingen en begeleiders 
van de islamitische basisschool Ibn-i-Si-
na in Rotterdam moeten met andere bus-
sen verder. Het blijkt te gaan om twee 19 
jaar oude streekbussen van de Stichting 
Leerlingvervoer Rijnmond. Volgens die 
stichting is er niets mis met de touring-
cars, maar de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer denkt daar heel anders over: er 
zijn zoveel mankementen geconstateerd 
dat de kentekens zijn ingetrokken. <

Bijbaantje geen probleem
Leerlingen die in het voortgezet onderwijs lage cijfers halen, steken echt niet te veel 
tijd in bijbaantjes. Het ligt aan het onderwijs dat saai is.

‘Voor de beste leerlingen zijn bijbaantjes niet 
het probleem’, antwoordt staatssecretaris 
Sander Dekker van OCW op Kamervragen. 
‘Voor hen is een gebrek aan uitdaging in het 
onderwijs problematisch. In het algemeen 

vindt slechts een kwart van de jongeren 
het onderwijs uitdagend genoeg. Hierdoor 
blijft talent onbenut.’ Het onderwijs moet 
alle leerlingen stimuleren, vindt Dekker, of 
ze nou een bijbaantje hebben of niet. <

Keerzijde van 24/7
Scholieren balen ervan dat ze via hun 
smartphone dag en nacht bereikbaar zijn.

In de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws laat de 
Vlaamse Scholierenkoepel zien waar het pro-
bleem zit: ‘Soms krijgen scholieren ‘s avonds 
nog een mededeling of een taak voor de vol-

gende dag en dat zorgt voor extra tijdsdruk en 
stress.’ Door het digitale leerplatform Smart-
school voelen veel leerlingen zich verplicht om 
ook ‘s avonds regelmatig achter hun computer 
te kruipen. Opdrachten zouden steeds in de les 
moeten worden aangekondigd, en niet daar-
buiten via de digitale weg. De besturenkoepel 

van de katholieke scholen in Vlaanderen staat 
achter de oproep, maar benadrukt dat leerlin-
gen dan ook niet meer mogen verwachten dat 
leraren ‘s avonds nog beschikbaar zijn. ‘Als er 
vragen zijn over huistaken, moeten die ook tij-
dens de klasuren worden gesteld’, zegt woord-
voerder Willy Bombeek. <

Sinterklaas ziet werkgelegenheid teruglopen

De samenwerking tussen scholen in krimpgebieden leidt ertoe dat er minder hulp  - 
s interklazen nodig zijn.

Het nieuws werd bekendgemaakt door 
directeur Frans Reijerse van openbare 
basisschool De Achthoek en zijn collega 
Marjoleen Franken van de protestants-
christelijke basisschool Ichtus in Wolp-
haartsdijk. De directeuren van deze twee 
Zeeuwse scholen, die in één gebouw zitten, 
vertelden voorafgaand aan de krimpvisie 
die staatssecretaris Sander Dekker van 
OCW daar bekendmaakte, dat hun sa-

menwerking ertoe heeft geleid dat ze nog 
maar één sinterklaas nodig hebben. Eerst 
had elke school nog een eigen hulpsint, wat 
het noodzakelijk maakte de gordijnen dicht 
te doen om te voorkomen dat gelovige leer-
lingen twee goedheiligmannen tegelijk 
zagen. Het bericht uit Zeeland is hard aan-
gekomen in Spanje, dat als gevolg van de 
economische crisis al zwaar te lijden heeft 
onder torenhoge werkloosheidscijfers. <


