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Fusie houdt kleine scholen overeind

Schakelklassen overal van de grond
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1Informatie over de Mobiliteitspool vindt u op www.deroo.nl/mobiliteitspool

Mobiliteitspool de roo

Een tijdelijk onderwijsmanager
hoeft niet duur te zijn!

■ Interim-management: hoogwaardige
capaciteit bij crisis- en verander -
opdrachten.

■ Mobiliteitspool: ervaren schoolleiders bij
tijdelijke afwezigheid van de leiding,
overbruggingscapaciteit en het waar-
borgen van de continuïteit van het
management.

■ Herplaatsing: intensieve begeleiding
naar een beter passende functie elders.

■ Werving en selectie van schoolleiders.
■ Praktijkassessment: zorgvuldige

vervulling van vacatures door een
innovatieve selectieprocedure.

Wilt u meer weten over onze activiteiten op
het gebied van onderwijs? Dan kunt u
contact opnemen met een van de verant-
woordelijke partners:
Peter Kesteloo, 06 55 82 55 20,
p.kesteloo@corgwellderoo.nl
Koos van den IJssel, 06 51 16 21 92,
k.vandenijssel@corgwellderoo.nl

Corgwell De Roo
Dagelijkse Groenmarkt 4
2513 AL Den Haag
Tel: 070 - 363 00 16
Fax: 070 - 360 03 53

De Mobiliteitspool biedt tijdelijk
leidinggevenden om de continuïteit
van het management in uw organi-
satie te waarborgen. Dit in tegen-
stelling tot interim-management
waarbij het gaat om crisis- en veran-
deropdrachten. De Mobiliteitspool
biedt leidinggevenden aan voor alle
lagen van uw organisatie.

De Mobiliteitspool is bij uitstek geschikt:
■ bij langdurige afwezigheid van een van

de leidinggevenden;
■ bij plotseling vertrek van een leiding-

gevende zodat u ruim de tijd heeft voor
een zorgvuldige sollicitatie procedure;

■ als er behoefte is aan een tijdelijke
versterking van het management.

Over de Mobiliteitspool zijn twee nieuws-
brieven (editie po en editie vo/bve/hbo)
beschikbaar met daarin ervaringen van
opdrachtgevers en tijdelijk leiding-
gevenden. 

Van deze nieuwsbrieven kunt u een
elektronische of gedrukte versie aanvragen
bij Corgwell De Roo, 
Milou Jansen, telefoon 070 - 363 00 16, 
e-mail m.jansen@corgwellderoo.nl.
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Uw school 
als merk 

•  Uw school onderscheidend 
positioneren in de regio?

•  Consequent bouwen aan uw imago?

•  De leerlingenwerving verbeteren? 

 
Maak werk van uw merk. 
Ga naar www.wwav.nl of bel 0348 435 930 
en vraag naar Anke Lagendijk.

De 
wervende 
factor
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Fax 0570 - 623 520 • info@soldicoat.nl • www.soldicoat.nl
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VOS/ABB en de sectorvorming
Een groep VOS/ABB‘ers heeft de afgelopen maanden tientallen bezoeken 
gebracht aan vo-scholen in het hele land. Doel van de ledenbezoeken was om 
in kaart te brengen wat de vo-leden van VOS/ABB verwachten nu de VO-raad 
hun algemene belangen behartigt.

10

Fusie houdt kleine scholen overeind
Schaalvergroting is voor veel kleine vo-scholen op het platteland de enige 
kans om te overleven. Zo ook de kleine vestigingen van het Dr. Nassau College 
in enkele dorpen rond Assen. Sommige zijn nog kleiner dan de plaatselijke 
basisschool, en kunnen alleen bestaan omdat ze deel uitmaken van een groter 
geheel.

12

Schakelklassen overal van de grond
Gemeenten krijgen sinds vorig jaar een speciaal budget voor de aanpak van 
taalachterstanden. Dat geld wordt besteed. Overal schieten de schakelklas-
sen als paddenstoelen uit de grond. Opvallend is dat het overal anders wordt 
aangepakt. Zo zijn er schakelklassen voor peuters, kleuters of juist achtste-
groepers.

14

‘Griepgolven duren hier nu korter’
Het Krimpenerwaard College ging in zee met arbodienst Tredin, die een 
geheel eigen kijk heeft op verzuim en de aanpak ervan. Die aanpak vergt 
een cultuuromslag van de school. Maar het succes is opmerkelijk. In een jaar 
tijd halveerde het ziekteverzuim. ‘En daar heeft iedereen profijt van‘, zegt de 
directie. 
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Oost-Groningen had in oktober een primeur met de 

start van een zeer brede vmbo-carroussel. Het is de 

eerste carrousel waarin met 12 kenniscentra wordt 

samengewerkt, die met elkaar meer dan 20 secto-

ren van het bedrijfsleven vertegenwoordigen. De 

leerlingen van de vier deelnemende scholen kunnen 

zich zodoende oriënteren op vrijwel alle mogelijke 

beroepen. 

Volgens Gerda Boersema, adviseur bij Calibris, het kenniscen-
trum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport, is 
deze brede samenwerking uniek. Boersema was in �005 de 
initiatiefnemer van de eerste carrousel. Inmiddels draaien er 
tientallen in Nederland, maar nog nergens zo breed als in 
Oost-Groningen. Dit project ontvangt daarom subsidie van 
het ministerie van OCW. De Oost-Groningse aanpak moet als 
voorbeeld dienen; daarom komt alle informatie uit dit pro-
ject beschikbaar via de website  www.vmbocarrousel.nl.

Unieke vmbo-carrousel in Oost-Groningen

Shopgedrag
De vmbo-carrousel richt zich op vierdeklassers uit het vmbo, 
die op bezoek mogen in leerbedrijven om te zien hoe het er 
werkelijk aan toegaat. “We hopen dat leerlingen hierdoor 
een betere keuze maken voor hun vervolgonderwijs”, aldus 
Boersema. “Het bleek dat kinderen van 15,16 jaar zich moei-
lijk kunnen voorstellen wat een beroep inhoudt. De bezoe-
ken aan het bedrijfsleven moeten hun beeld wat realistischer 
maken. Daarmee willen we bereiken dat het ‘shopgedrag’ 
op mbo-scholen vermindert, dat leerlingen niet meer zo vaak 
switchen maar meteen de juiste keuze maken. Dat shop-
gedrag kost te veel geld.”
De 450 leerlingen van onder meer het Dollard College in 
Groningen, Winkler Prins in Veendam en het Dr. Aletta 
Jacobs College in Hoogezand, hebben in oktober hun 
bedrijfsbezoeken afgelegd. Ze gingen op pad nadat staats-
secretaris Marja van Bijsterveldt op 1 oktober het feestelijke 
startschot gaf. Op die dag hebben de leerlingen een ludiek  
Nederlands record gevestigd door �94 beroepen uit te beel-
den met kleding en attributen. Boersema: “Wij dagen andere 
carrousels uit dit record te breken!”

Marja van Bijsterveldt tussen de Groningse leerlingen die 
beroepen uitbeelden. Een nieuw Nederlands record.
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Uit alle inzendingen wordt de gelukkigste klas 
gekozen en deze groep mag als hoofdprijs een 
professionele film maken. Een tweede prijs is 
een foto van de klas op reuzen-
formaat, 
geschikt om bin-
nen of buiten de 
school op te hangen.
Aanleiding voor de zoektocht naar de gelukkigste klas 
is de campagne Nederland Leest van de openbare biblio-
theken dit najaar. Zij geven het boek ‘De gelukkige klas’ van 
Theo Thijssen cadeau aan hun leden. Het zou erg leuk zijn 
om te zien hoe gelukkig de klassen anno �007 zijn. 
Scholen kunnen meedoen door voor 19 december een 
videopresentatie op cd-rom of dvd te sturen aan VOS/ABB, 
ter attentie van ‘De gelukkigste klas’, postbus 16�, �440 AD 

VOS/ABB gaat op zoek naar de gelukkigste klas van Nederland. Leden worden 

uitgenodigd een klas voor deze verkiezing aan te melden door de leerlingen 

een filmpje of videopresentatie te laten maken. 

Woerden. VOS/ABB bundelt de inzendingen op 
youtube.com, waar iedereen straks dus kan zien 

dat het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs gelukkige klassen telt.
De genomineerden en de winnaars worden 

bekend gemaakt op het eerstvolgende congres 
van VOS/ABB, komend voorjaar. Dat congres zal in 

het teken staan van identiteit en imago.

Informatie: Annelies Schrijver, 0�48-405�9�, aschrijver@vosabb.nl.

Commentaar

Opluchting
Een hele opluchting voor het 
voortgezet onderwijs dat de 
voorgenomen bezuiniging van 
84 miljoen op de zogenoemde 
fusieprikkel van de baan is. 
Het duurde even voordat de 
Tweede Kamer en het kabinet 
begrepen dat deze maatregel 
een averechts effect zou heb-
ben. Ze wilden door deze geld-
kraan dicht te draaien fusies 
tegengaan, om zo te voorko-
men dat scholen te groot wor-
den. Maar de praktijk is anders: 
juist dankzij die fusies kunnen 
kleine scholen blijven bestaan! 

Daarentegen zou een bezuiniging van 84 miljoen die kleine 
scholen alsnog de nek omdraaien.  
Het is nu eenmaal zo dat scholen met een gering aantal leerlin-
gen niet zelfstandig kunnen functioneren, dat is qua bedrijfs-
voering niet te doen. Ze kunnen alleen blijven bestaan als 
onderdeel van een groter geheel. Daar kiezen ze dan ook voor, 
vooral op het platteland. In het Drentse Gieten staat een vo-
school met 1�4 leerlingen, kleiner dus dan de gemiddelde basis-
school!  Zelfstandig had dit schooltje het nooit gered. Dankzij 
een  fusie in 199� met het Dr. Nassau College lukte het wel. 
Andere scholen uit de regio, die destijds niet aan de fusie wil-
den meedoen, hebben inmiddels het loodje gelegd. De school 
in Gieten profiteert intussen op allerlei manieren van de fusie, 
zoals blijkt uit het artikel in dit nummer op pagina 10. 
Ik ben blij dat de Tweede Kamer dit op het allerlaatste moment 
toch heeft ingezien en onze kleine vo-scholen daarmee nog net 
heeft gered.

Joop Vlaanderen
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Op zoek naar de gelukkigste klas

Heel jaar gefilmd op 
Minkema College
Het Minkema College in Woerden stond in oktober 

centraal in een televisieserie van de NCRV, getiteld 

‘De mensen van het vmbo’.  Met deze programma’s 

wilde de NCRV een realistisch beeld geven van een 

doorsnee vmbo-school. En dat is goed gelukt, vindt 

Karin Loggen, onderwijsdirecteur vmbo van het 

Minkema College.

De cameraploeg van de NCRV heeft vorig jaar het hele jaar 
op de school gefilmd, waarbij enkele leerlingen en leraren 
werden gevolgd.  “Er is enorm geïnvesteerd in dit program-
ma”, zegt Loggen. “Elke keer als er iets bijzonders gebeurde 
met de hoofdpersonen was de cameraploeg erbij. Ook als dat 
’s ochtends vroeg of ’s avonds laat was.  Daardoor ontstond 
een band met de ploeg en raakte iedereen gewend aan de 
aanwezigheid van de camera.”
Loggen is tevreden over het eindresultaat. “De program-
ma’s lieten inderdaad zien hoe het toe gaat op een gewone 
vmbo-school. Zelf heb ik ook in Utrecht gewerkt, daarom 
weet ik dat het hier wat minder heftig is dan in de grote 
stad. Maar zoals deze school in Woerden zijn er zoveel. De 
NCRV heeft het schoolleven heel integer weergegeven, niet 
mooier dan het is, maar ook niet alleen incidenten. Je zag 
wat voor leerlingen op het vmbo zitten en hoe hard hier 
wordt gewerkt om die kinderen een goede start te geven. 
De sfeer in onze school kwam goed over”. Loggen is dan ook 
‘best een beetje trots’ dat haar school zo in de schijnwerpers 
stond.



“Hiermee hebben we het openbaar onderwijs positief op de 
kaart gezet”, zegt Harry Gerichhausen, algemeen directeur 
van OPOA (Openbaar Primair Onderwijs Almelo). OPOA heeft 
in Almelo tien basisscholen met een stabiel aantal leerlingen. 
“Maar dat marktaandeel willen we vergroten. Daarom is het 
belangrijk om de openbare scholen van Almelo een duidelijk 
gezicht te geven. Te laten zien dat diversiteit in het onder-
wijs een groot goed is”,aldus Gerichhausen.
Het bestuur stelde de scholen een budget beschikbaar om 
een programma te organiseren in samenwerking met het 
identiteitscentrum Edith Stein in Hengelo. Het resultaat was 
gevarieerd: leerlingen brachten bezoeken aan kerk, moskee 
en synagoge, er waren optredens van verhalenvertellers en 
kunstenaars en er werden buitenlandse hapjes klaargemaakt. 
In de lessen was aandacht voor verschillen tussen mensen 

In het kort
Week van het Openbaar Onderwijs in Almelo

en ook ontvingen alle kinderen een rugzak met de opdruk 
‘Openbaar Onderwijs, heel bijzonder!’.
Met ouders werd een ‘vooroordelenspel’ gedaan en aan-
sluitend gediscussieerd in de stijl van het tv-programma 
‘Lagerhuis’. Voor het OPOA-personeel was er een leerkrach-
tencafé, met discussie en cabaret over het thema identiteit. 
Alle Almelose peuters werden via de pers uitgenodigd voor 
een theatervoorstelling en er kwamen er zeker 80. De activi-
teiten kregen veel aandacht in de plaatselijke pers.

“Het ging ons om de bewustwording: waar staat het open-
baar onderwijs voor en hoe dragen we dat uit?”, aldus 
Gerichhausen. “Deze week heeft de betrokkenheid van leer-
krachten en ouders vergroot en de openbare scholen hebben 
zich goed geprofileerd”. 

6 over onderwijs

Meer informatie en brochures:

T 020 525 1241

F 020 525 1236

E nascholing@cna.uva.nl

www.centrumvoornascholing.nl

Kwaliteit maken scholen zelf. Kern van de zaak is: de 
voortdurende ontwikkeling van alle mensen die er werken. 
Wij kunnen u daarbij ondersteunen, zowel met opleidingen als 
met maatwerk. Een paar voorbeelden:

Onderwijskundige en Didactische vormgeving
• Competetentiegericht leren
• Vakgerichte nascholing in onderbouw en tweede fase
• Uitdagende leerarrangementen in het VMBO
• Versterking Dalton- of Montessori-profiel

Coaching en begeleiding
• Opleiding tot Coach in het Onderwijs of Supervisor in het onderwijs
• Opleiding Begeleider in het Onderwijs (Leerlingbegeleiding en

Schooldecanaat)
• Supervisie, intervisie en (team)coaching
• Omgaan met agressie en (on)veiligheid

Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
• Oriëntatie op het schoolleiderschap
• Tweejarige ESAN opleiding voor schoolleiders PO
• Masteropleiding Integraal Leiderschap (NVAO geaccrediteerd)
• Advisering van managementteams bij organisatieontwikkelingsvragen
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(advertentie)

De openbare scholen in Almelo hebben in september een ‘Week van het Openbaar Onderwijs’ georgani-

seerd. Doel was te laten zien waar openbaar onderwijs voor staat. Het programma was gericht op leerlin-

gen, leerkrachten, ouders en potentiële leerlingen. 



”Kanker, mongool, homo en gvd hoor je het vaakst, of je 
nou op een school in Friesland of in Limburg komt,” ver-
telt gastdocent Sjors van der Kraan van de Bond tegen het 
Vloeken. De voormalige leraar godsdienst, maatschappijleer 
en levensbeschouwing gaat sinds �004 langs bij middelbare 
scholen om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van 
vloeken en schelden. Zijn collega Kees Hazeleger geeft de 
gastlessen in het primair onderwijs.
De gratis gastlessen richten zich niet alleen tegen vloeken 
waarin de naam van God wordt misbruikt, maar ook op 
andere vormen van taalverruwing. “Ik probeer altijd duidelijk 
te maken dat iedereen een heilig gebiedje heeft dat je niet 
met voeten mag treden. Bijvoorbeeld afkomst, huidskleur of 
ziektes. Als het over kanker gaat, moeten leerlingen soms 
huilen. De klas kan dan helemaal van slag zijn; die wist niet 
dat er bijvoorbeeld een moeder van een klasgenoot aan kan-
ker is overleden. Ik vertel ze dan natuurlijk ook dat het voor 
leerlingen die in God geloven, heel kwetsend kan zijn als je 
gvd zegt. Maar het is niet zo dat ik met een opgeheven vin-
gertje en met een Statenbijbel onder mijn arm vertel wat er 

niet mag. Het gaat erom dat leerlingen zich bewust worden 
van grof taalgebruik.” 

Normen en waarden
Van der Kraan heeft geen 
goede verklaring voor het 
feit dat de Bond tegen het 
Vloeken steeds vaker door 
openbare scholen wordt bena-
derd, zoals het jaarverslag 
van de bond vermeldt. “Het 
is bijvoorbeeld niet zo dat er 
daar meer wordt gevloekt en gescholden. Mijn ervaring is 
dat dat op reformatorische scholen net zo vaak gebeurt. We 
profiteren natuurlijk wel van de aandacht voor normen en 
waarden. Dat kan de stijgende lijn wellicht verklaren. Maar 
waarom blijft het aantal openbare basisscholen dan nog ach-
ter? Ik weet het niet.”

Martin van den Bogaerdt 

Geen 
opgeheven 
vingertje

Gratis gastlessen tegen grof taalgebruik

Bond tegen het Vloeken gaat naar openbare scholen

De christelijke Bond tegen het Vloeken komt steeds vaker op openbare scholen om daar 

gastlessen tegen taalvervuiling te geven. Er is vooral een stijgende lijn te zien in het 

voortgezet onderwijs. De openbare basisscholen blijven wat achter.

7over onderwijs 7

‘Waardevolle aanvulling’

Unitleider onderbouw Jan Fuchs van de School voor 
Praktijkonderwijs in Heerlen beveelt de gastlessen van de 
Bond tegen het Vloeken aan. Sinds �005 heeft hij contact 
met de bond. Daarvoor dacht hij dat de lessen ‘sterk reli-
gieus getint’ zouden zijn, maar gastdocent Sjors van der 
Kraan overtuigde hem ervan dat dit niet het geval was. Hij 
besloot hem uit te nodigen voor een eerste les. 
“Daar waren de leerlingen, de docent en ikzelf erg van 
onder de indruk. Ik besloot toen om alle groepen uit de 
onderbouw deze lessen aan te bieden. Aan het eind van 
die cyclus hebben we uitgebreid geëvalueerd en zijn we 
unaniem tot het besluit gekomen dat deze lessen een 
waardevolle aanvulling zijn op ons eigen onderwijspakket. 
Inmiddels is er ook interesse van leerkrachten in de boven-
bouw.” 
Fuchs meldt ook dat zijn school van de bond het predicaat 
‘Taalbewuste school’ heeft gekregen, wat betekent dat er 
wordt gelet op taalverruwing. Op diverse plaatsen in de 
school zijn daarvoor bordjes opgehangen.

Sjors van der Kraan bij het beeldmerk van 
de Bond tegen het Vloeken.
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belangen behartigt. “Kortom: hoe interessant blijven wij als 
organisatie voor bestuur en management?”, aldus Loomeijer. 
“Laat ik voorop stellen dat er onder alle mensen die we 
hebben gesproken een sterk gevoel is dat het belangrijk is 
lid te zijn van VOS/ABB. Dat heeft denk ik onder meer te 
maken met het feit dat de VO-raad volgens veel leden wat 
langzaam uit de startblokken is gekomen, maar ook met het 
positieve oordeel over wat ik gemakshalve de materiële kant 
noem. De leden vinden dat onze vereniging en onze consul-
tants kwaliteit leveren. Dat is heel goed, want je kunt nog 
zo’n mooi verhaal vertellen, als je klanten uiteindelijk niet 
tevreden zijn, lopen ze vroeg of laat weg. Zo simpel is het!”
”Wat moeilijker wordt het als we naar de ideologische kant 
kijken. Dan staat de vraag centraal wat ons bindt. Hoe speci-
fiek is het karakter van het openbaar en algemeen toeganke-

“Wat ons direct opviel, is dat alle leden die we hebben 
bezocht, VOS/ABB een warm hart toedragen”, vertelt interim 
directeur Gert Loomeijer.  “We waren meer dan welkom, de 
afspraken waren snel gemaakt. En dat in de periode rond 
de zomervakantie, waarin de scholen het altijd hartstikke 
druk hebben! Wij vroegen ons daarom eerst af of we wel 
kort voor of na de vakantie langs moesten gaan, maar dat 
stuitte bij niemand op bezwaren. De mensen namen echt de 
tijd voor ons, dachten constructief mee, daar waren we heel 
blij mee. Het heeft ons ook bevestigd in de gedachte dat 
persoonlijke contacten voor een organisatie als de onze heel 
belangrijk zijn.” 
VOS/ABB wilde antwoord krijgen op de vraag wat de ver-
wachtingen van de leden zijn nu de VO-raad de algemene 

Meer dan welkom, constructieve adviezen 

maar ook een kritische blik op de toekomst. 

Dat is wat elf VOS/ABB’ers hebben ervaren 

toen zij tientallen leden uit het voortgezet 

onderwijs bezochten. Doel van de ledenbezoe-

ken was om in kaart te brengen wat de vo-le-

den van VOS/ABB verwachten nu de VO-raad 

hun algemene belangen behartigt.
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Leden laten VOS/ABB in de spiegel kijken

ISO-certificering

De nieuwe Stichting VOS/ABB Projecten is sinds oktober 
ISO-gecertificeerd. Directe aanleiding voor de oprichting 
van de stichting en de certificering was een budget-
overschrijding bij het project WSNS. Interim directeur 
Loomeijer benadrukt dat overal waar wordt gewerkt 
met overheidsgeld volledige openheid van zaken nodig 
is. De ISO-certificering biedt die transparantie. Er is voor 
de Stichting VOS/ABB Projecten ook een groot zakelijk 
voordeel aan verbonden. Vooraf worden heldere afspra-
ken gemaakt over kwaliteit. Als blijkt dat die niet wordt 
gehaald, kan met van tevoren vastgelegde mechanismen 
het proces worden bijgestuurd. “Er is externe dwang, en 
dat houdt ons goed bij de les, want zo’n ISO-certificering 
kun je, als je het niet goed doet, natuurlijk ook weer ver-
liezen”, aldus Loomeijer.

Sectorvorming vraagt om andere koers
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Gert Loomeijer: ‘We waren meer dan welkom’.  



over onderwijs 9

lijk onderwijs? Hoe toekomstbestendig is het? En hoe maken 
we het sprankelender, motiverender?”, vraagt Loomeijer. 
“Veel leden voelen heel sterk dat ze met ‘openbaar’ en 
‘algemeen toegankelijk’ iets heel waardevols in handen heb-
ben, maar het is lastig om precies te benoemen wat het is en 
om het uit te bouwen. Dat is een procesbenadering, waar je 
met zijn allen aan werkt. Je ziet het momenteel ook in de 
politiek, dat grote partijen zoals de VVD en PvdA nadenken 
over waar ze nu eigenlijk voor staan. Ook dat kost tijd.” 

Groot en klein
De ledenbezoeken hebben volgens Loomeijer ook duidelijk 
gemaakt dat scholen verschillend met hun lidmaatschap 
omgaan. Hij ziet vooral verschillen die samenhangen met 
omvang. “Grote schoolbesturen hebben tegenwoordig vaak 
een eigen afdeling personeelszaken en een stafafdeling die 
de onderwijsontwikkelingen op de voet volgt. Daardoor 
hebben zij behoefte aan een ander type ondersteuning. Zij 
stellen bijvoorbeeld andere vragen aan onze helpdesk. Onze 

helpdesk is daar op ingesteld.”
Kleine besturen en eenpitters 
hebben de expertise van VOS/
ABB nog harder nodig. “Veel 
besturen bellen dagelijks, soms 
zelfs meerdere keren per dag, 
naar onze helpdesk. Ook noe-
men ze onze deskundigheid op 
gebied van huisvesting, juridi-
sche zaken en governance. Veel 
leden vinden dan ook dat wij 
ons daarop nog sterker moe-
ten richten nu de VO-raad de 
algemene belangenbehartiging 
heeft overgenomen.” 
Veel leden noemden ook de 
informatievoorziening via de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven 
en de website als sterke punten. Zo was er veel lof voor de 
snelle communicatie over de standpuntbepaling na de pre-
sentatie van de Miljoenennota, waarover VOS/ABB op de dag 
na Prinsjesdag een ledenbijeenkomst organiseerde. 
Loomeijer is blij dat hij mede aan de hand van de informatie 
uit de ledenbezoeken de koers van VOS/ABB verder kan ver-
fijnen. Een volgende stap is de ontwikkeling van de PO-raad, 
waarover VOS/ABB met de collegaorganisaties deze maand 
15 informatiebijeenkomsten houdt. De data en locaties 
van deze bijeenkomsten staan op www.vosabb.nl (dossier: 
bestuur & management).

Martin van den Bogaerdt

‘Veel 
besturen 
bellen 
dagelijks 
naar onze 
helpdesk’
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Leden laten VOS/ABB in de spiegel kijken

Wat vinden de leden?

Een van de leden die door VOS/ABB zijn bezocht, is de 
stichting NUOVO voor openbaar voortgezet onderwijs in 
Utrecht. Bovenschools directeur Ria Sluiter gaf aan dat zij 
de toekomst van VOS/ABB vooral ziet in samenhang met 
de VO-raad. NUOVO heeft daarom bewust gekozen voor 
nauwe contacten met zowel VOS/ABB als de VO-raad. 
Schoolleider Sense de Groot van het Ommelander College 
in Appingedam voelt zich sterk verbonden met VOS/ABB 
als belangenbehartiger van het openbaar onderwijs. Hij 
vindt dat er voldoende tegenwicht moet worden gebo-
den aan de invloed van rk- en pc-besturen in de VO-raad. 
Deze besturen kenmerken zich doorgaans door een hoge 
organisatiegraad en –door hun schaalgrootte– een sterke, 
effectieve belamgenbehartiging. Centraal directeur Tilly 
van Wijk van openbare scholengemeenschap Winkler Prins 
in Veendam hecht ook veel waarde aan de belangen-
behartiging van VOS/ABB voor het openbaar onderwijs, 
met name voor de kleine besturen en eenpitters, en de 
samenwerking met de VO-raad. Directeur Ger Smit van 
de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia raadpleegt 
regelmatig de helpdesk van VOS/ABB en zegt tot nu toe 
niet de behoefte te hebben met vragen naar de VO-raad 
te bellen of mailen. Ook het overleg binnen de ledencom-
missie-VO van VOS/ABB vindt hij zeer waardevol. Smit 
is bovendien blij met het Expertisecentrum Openbaar 
Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB.
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Helpdesk: al 10.000 vragen

De helpdesk van VOS/ABB heeft de eerste negen maanden 
van dit jaar al meer dan 10.000 vragen beantwoord. Er 
kwamen 6540 vragen binnen per e-mail en er werden nog 
eens �480 telefoontjes beantwoord. In �006 werden over 
het hele jaar 14.064 vragen gesteld.
Leden bellen de helpdesk voornamelijk met vragen over 
personeelszaken en financieel beleid. De meeste vragen 
gaan over verlof in al zijn vormen. Vanuit het primair 
onderwijs komen sinds de invoering van de lumpsumfi-
nanciering ook veel vragen over financiën. Het voortgezet 
onderwijs stelt vooral vragen over arbeidsrecht en mede-
zeggenschap. 
De helpdesk van VOS/ABB is elke werkdag van 8.�0 tot 
1�.�0 uur telefonisch bereikbaar via nummer 0�48-405�50. 
Vragen die per e-mail worden gesteld aan 
helpdesk@vosabb.nl krijgen binnen �4 uur een reactie.



eigen wereldje. Dat is niet goed voor je, zeker niet als je 16, 
17 of 18 bent.” Daarbij wijst Ensing op de mogelijkheid voor 
leerlingen om een deel van de lessen in Assen te volgen, 
bijvoorbeeld als ze muziek of tekenen in hun examenpakket 
hebben of bepaalde practica willen volgen. 
De fusie uit 199� heeft ook op onderwijskundig gebied een 
positieve uitwerking gehad. “Die samenwerking was zonder 
de grote paraplu waar wij nu onder hangen, veel moeizamer 
geweest.” De vijf vestigingen verschillen van elkaar, maar ze 
zijn wel een onderwijskundige eenheid. Er is daarvoor een 
eigen canon opgesteld. 
Een ander groot onderwijskundig pluspunt van regioscholen 
is dat zij en de basisscholen in hun directe omgeving hun 
beleid goed op elkaar kunnen afstemmen. Door de fusie, 
waardoor de vo-scholen in Beilen en Gieten zijn blijven 
bestaan, is er in de dorpen ook een vlotte samenwerking met 
het primair onderwijs.

Bescherming en vrijheid
“Expertisedeling is nog een voordeel van schaalvergroting”, 
aldus Ensing en Franssen. “We hoeven niet allemaal onaf-

Wim Ensing is directeur van de locatie Midden-Drenthe van 
het Dr. Nassau College in Beilen, een dorp met ruim 11.000 
inwoners en een sterke regiofunctie. Zijn collega Hans 
Franssen is directeur van de vestiging in het 5100 inwoners 
tellende Gieten, dat als enige dorp in de gemeente Aa en 
Hunze een school voor voortgezet onderwijs heeft. De school 
in Beilen heeft circa �10 leerlingen, terwijl die in Gieten er 
slechts 1�4 heeft. Het onderwijsaanbod in Beilen en Gieten 
varieert samengevat van vmbo inclusief lwoo tot de onder-
bouw van havo en vwo. In Beilen kunnen de havisten en 
vwo’ers tot en met het derde leerjaar blijven. Daarna gaan 
de meeste havo- en vwo-leerlingen naar de locatie Quintus 
in Assen.

Dicht bij huis
Ensing en Franssen benadrukken dat hun scholen en de nog 
kleinere vestiging van het Dr. Nassau College in Norg, waar 
het leerlingenaantal momenteel onder de 1�0 ligt, slechts 
dankzij een scholenfusie in 199� nog steeds bestaan. “Wij 

hadden toen zelfstan-
dig nooit door kunnen 
gaan. Scholen in Smilde, 
Westerbork en Rolde, die 
niet opgeslokt wilden 
worden, bestaan nu niet 
meer. Het grote voordeel 
is natuurlijk dat kinderen 
zeker in de eerste jaren 
dicht bij huis naar school 
kunnen. Anders hadden ze 

op hun twaalfde al naar Assen gemoeten, en dat is voor veel 
leerlingen uit de dorpen hier in de omgeving een heel eind 
weg.” 
Een ander voordeel dat Ensing en Franssen noemen, is de 
menselijke maat, een argument dat vaak ten onrechte wordt 
gebruikt tégen schaalvergroting. “Bij ons in Gieten komen 
veel eersteklassers zelfs in een kleinere setting dan in het 
basisonderwijs”, aldus Franssen. De openbare basisschool 
Gieten is met ruim �50 leerlingen twee keer zo groot als de 
vestiging van het Dr. Nassau College. 
De menselijke maat kan echter ook te klein worden, bena-
drukt Ensing. “Ik vind het heel goed voor leerlingen als we 
ze na het derde jaar laten gaan, want Beilen wordt dan echt 
te klein voor ze. Veel kinderen komen nauwelijks uit hun 

10 over onderwijs

Veel plattelandsgemeenten hebben dankzij schaalvergroting nog steeds voortgezet onderwijs. 

Critici die zeggen dat schaalvergroting slechts leidt tot leerfabrieken waarin de menselijke maat 

zoek is, slaan de plank volstrekt mis. De kleine vestigingen van het openbare Dr. Nassau Col-

lege rond Assen leveren het bewijs.

VO-school 
in Gieten 
kleiner dan 
basisschool
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Kleine vo-scholen bestaan nog dankzij fusies

Schaalvergroting garandeert menselijke maat

Bezuiniging van tafel

De voorgestelde bezuiniging op de zogenoemde fusieprik-
kel in het voortgezet onderwijs (84 miljoen euro) is defi-
nitief van tafel. Het motief voor dit bezuinigingsvoorstel 
van het kabinet was dat de overheid schaalvergroting niet 
meer financieel mocht ondersteunen, anders zou de men-
selijk maat in het onderwijs verloren gaan. Veel scholen 
en besturen trokken aan de bel, omdat deze bezuiniging 
een averechts effect zou hebben: veel vo-scholen in kleine 
gemeenten zouden hierdoor juist moeten sluiten. 
Het protest werd gehoord in Den Haag. De coalitiepar-
tijen in de Tweede Kamer dienden tijdens de Algemene 
Politieke Beschouwingen een gezamenlijke motie in, waar-
in ze onder meer aangaven dat de zeer omstreden bezui-
niging van tafel moest. Het kabinet nam die motie over.



hankelijk van elkaar het wiel 
uit te vinden. Je bent ook 
minder eenzaam, kent meer 
collega’s. Dat geldt niet alleen 
voor ons als leidinggevenden, 
maar natuurlijk ook voor de 
docenten.” 
Ze noemen tevens het efficiën-
te personeelsbeleid, dat echter 
ook een Cruyffiaans nadeel 
kan opleveren. “Als het nodig 
is, kunnen we rekenen op 
personeel van andere vesti-
gingen. Dat is mooi, want dan 
hoef je niet steeds op zoek 
naar vervanging als er iemand 
ziek is. Ook voor beginnende 
docenten is dit heel aantrek-
kelijk. Veel leraren zijn ooit op 
de ene vestiging als vervanger 
begonnen en daarna doorge-
stroomd naar een vaste baan 
op een andere locatie. Maar 
die afhankelijkheid van het 
personeel van de hele organi-
satie kan er ook toe leiden dat 
je minder gemotiveerde lera-
ren binnenkrijgt. Je kent ze 
niet allemaal, je hebt ze ten-
slotte niet zelf aangenomen. 
Maar als het goed is, wordt 
dat nadeel opgeheven door 
de voordelen.” 
De twee directeuren wij-
zen er op dat ze dankzij de 
schaalvergroting niet alleen 
gebruik kunnen maken van de 
centrale dienst in Assen voor 
personeelsbeleid, maar ook 
van de centrale diensten voor 
financiën en ict. “Het zou ons 
heel veel tijd en dus geld gaan 
kosten als we dat allemaal 
zelf moesten organiseren!” Ze 
vergelijken de samenwerking 
tussen de vijf vestigingen van 
het Dr. Nassau College met 
een korset, maar dan wel een 
waarvan de touwtjes niet te 
strak zijn aangesnoerd. “Het 
biedt ons bescherming, maar 
ook voldoende vrijheid.”

Martin van den Bogaerdt
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Kleine vo-scholen bestaan nog dankzij fusies



In een schakelklas zitten maximaal vijftien kinderen met een 
grote taalachterstand. Zij krijgen intensief taalonderwijs, 
waarna ze (weer) volledig kunnen deelnemen aan het regu-
liere onderwijs.
De verantwoordelijkheid voor de inrichting van ongeveer zes-
honderd schakelklassen op jaarbasis, ligt bij de gemeenten. 
Zij kennen het budget toe vanuit de specifieke gemeentelijke 
uitkering voor onderwijsachterstanden. Van schoolbesturen 
wordt een bijdrage verwacht uit de gewichtengelden of 
lumpsum. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de inhoud van 
het lesprogramma en de selectie van de leerlingen. De scha-
kelklas kan op elk moment gedurende de basisschoolperiode 
worden ingericht en kan zeer verschillende vormen aan-
nemen: gedurende een heel schooljaar als aparte groep, in 
deeltijd of in de verlengde schooldag.

0-klas
Basisschool De Duizendpoot in ’s Hertogenbosch heeft ander-
half jaar een schakelklas gehad voor taalzwakke autochtone 
en allochtone kinderen van vier jaar. Zij kozen er bewust voor 
deze 0-klas een taalimpuls te geven. 
“Je gaat dan zo vroeg mogelijk de taal stimuleren, niet pas 
op het moment dat het fout dreigt te gaan, als de kinderen 
met lezen in aanraking komen”, motiveert directeur Ger van 
de Laak. Hij is inmiddels weer gestopt met de schakelklas, 
omdat het organisatorisch moeilijk was. 
“Alle lokalen zijn volop bezet. Het taalonderwijs kon plaats-
vinden op het moment dat er ergens ruimte was. De materia-
len moesten ook steeds meeverhuizen. Dat werkte niet pret-
tig”. De resultaten waren echter wel de moeite waard. Voor 
zes van de negen deelnemende kinderen was het positief. 
Reden voor de gemeente Den Bosch om er op andere scholen 
mee door te gaan. 
De Duizendpoot was een van de scholen die in het schooljaar 
�005/�006 heeft deelgenomen aan een pilot die in ruim twin-
tig gemeenten is uitgevoerd. Het ITS in Nijmegen en het SCO-
Kohnstamm Instituut in Amsterdam voeren een meerjarig 
evaluatie-onderzoek uit. 

Leerwinst
Of het doel van de schakelklassen ook daadwerkelijk wordt 
gehaald, zal pas over enkele jaren duidelijk worden aan de 
hand van het verloop van de verdere schoolloopbaan van 
kinderen uit de schakelklas. Maar de eerste resultaten van 
het onderzoek in de pilot geven aanleiding tot voorzichtig 
optimisme: in het algemeen hebben de schakelklaskinderen 

wat taal betreft meer leerwinst geboekt dan vergelijkbare 
kinderen in de controlegroep. Voor allochtone kinderen geldt 
dat sterker dan voor autochtone.
Of dat optimisme de komende jaren wordt bevestigd, kan 
onderzoekster Lia Mulder van het ITS nog niet zeggen. De 
gegevens van de effectmeting van het afgelopen schooljaar 
zijn nu binnen. De resultaten daarvan worden aan het eind 
van dit kalenderjaar bekend. Mulder vindt het een lastige 
klus om de effecten te onderzoeken, juist omdat er zoveel 
varianten zijn. 
Ze schat dat er op dit moment vierhonderd schakelklassen 
draaien, de meeste in de grote ste-
den en voor zo’n 80% gevuld met 
allochtone kinderen. Waren er in 
de pilots nog veel kopklassen (na 
groep 8), scholen neigen nu eerder 
naar schakelklassen voor de jongste 
kinderen. 
Mulder: “De achterliggende 
gedachte daarvan is dat een achter-
stand in de praktijk moeilijk blijkt 
weg te werken, en dat je daar dus 
maar beter zo vroeg mogelijk mee 
kunt beginnen. De schakelklas wordt dan gezien als een 
soort oprekken van de vve (voor- en vroegschoolse educatie). 
Kopklassen zijn ook moeilijker te organiseren omdat de kin-
deren van verschillende basisscholen komen.”

Uitbreiding
In Den Bosch draaien dit schooljaar inmiddels acht schakel-
klassen, een uitbreiding met zes ten opzichte van vorig jaar. 
De keuze voor vierjarigen is gebleven, maar alleen kinderen 
die voor de zomer al in groep 1 zaten omdat ze vier waren 
geworden.
“Kinderen moeten eerst even aan het schoolse systeem wen-
nen”, zegt Ineke Kosterman, beleidsmedewerker Jeugd en 
Onderwijs bij de gemeente. “Je ziet dan twee groepen: kin-
deren die met een taalachterstand binnenkomen maar door 
de rijke schoolomgeving de taal snel oppikken, en kinderen 
van wie je na een paar maanden toch nog denkt dat ze wat 
extra’s nodig hebben.”  
Den Bosch hanteert voor deze jonge kinderen de deeltijdvari-
ant: ’s ochtends naar de schakelklas en ’s middags in de eigen 
groep. Voor de screening worden alle beschikbare gegevens 
naast elkaar gelegd, inspectierapporten, schoolresultaten en 
gegevens van de logopediste van de GGD, die alle 4- en 5-

Overal in Nederland schieten dit schooljaar de schakelklassen als paddenstoelen uit de 

grond. Hiermee krijgen zo’n 36.000 basisschoolleerlingen tot 2010 de kans hun taal-

achterstand weg te werken. Het ministerie van Onderwijs stelt sinds augustus 2006 een 

budget beschikbaar aan gemeenten met gewichtenleerlingen.

Aanpak taalachterstand kan op allerlei manieren

Schakelklassen overal van de grond

Er draaien 
al 400 
schakel-
klassen

1� over onderwijs



jarigen onderzoekt. 
Als daar dan een lijst uit is ontstaan, de scholen een onder-
bouwd plan hebben geschreven en de schakelklassen van 
start zijn gegaan, blijft de gemeente regelmatig overleggen 

met ‘het veld’. 
Kosterman: “Wij hebben het 
overleg opgeknipt in een regie-
groepje en een inhoudelijk 
groepje. Zo houden we goed bij 
hoe het loopt.” 
Betrokkenheid van de ouders is 
voor Den Bosch een belangrijke 
voorwaarde. Kosterman: “Het 
contact met de ouders loopt 
natuurlijk via de scholen, maar 
we koppelen aan de schakelklas 
wel een oudercursus van vier bij-

eenkomsten met tips en met thema’s als taalontwikkeling bij 
kinderen of het belang van voorlezen. Op de eerste bijeen-
komst was de opkomst goed.” 
Ineke Kosterman vindt het spijtig dat De Duizendpoot is 
gestopt, maar de pilot is zeker geen vergeefse moeite en 
weggegooid geld geweest. Met die ervaring hebben ze in 
Den Bosch hun voordeel kunnen doen.

‘Geld benutten’
In Zwolle zijn dit jaar twee schakelklassen van start gegaan. 
Aanvankelijk zagen de schoolbesturen daar niets in, ver-
telt Jolanda Slagman, beleidsmedewerker Onderwijs bij de 
gemeente. “De besturen waren het er unaniem over eens dat 

een schakelklas hier niet zou werken. Wat we hier eigenlijk 
nodig hebben, is een rugzakje per kind. Maar toen kwam het 
bericht dat de regeling verruimd zou worden. Er kwamen 
meer mogelijkheden voor de invulling van de schakelklas en 
dat was voor ons als gemeente reden om opnieuw met de 
besturen om de tafel te gaan zitten. Het is toch jammer om 
het geld niet te benutten.” 
Het overleg heeft geresulteerd in schakelklassen in de ach-
terstandswijken Holtenbroek en Diezerpoort. De openbare 
basisschool De Toonladder, die samen met de christelijke 
basisschool Het Carillon een brede school vormt, huisvest een 
schakelklas voor de bovenbouw. 
Directeur Bert Loode van De Toonladder: “De kinderen op 
onze school zijn voor 90% allochtoon. We doen al heel veel 
aan taalondersteuning. We hebben gekozen voor een scha-
kelklas voor groep 7 en 8 voor kinderen van wie je verwacht 
dat ze daardoor dan net een stapje hoger naar het vervolg-
onderwijs kunnen. We hebben dat ingericht in de verlengde 
schooldag met zeer gemotiveerde kinderen, ouders en leer-
krachten. De samenwerking met Het Carillon loopt goed: wij 
leveren de ruimte, het bestuur van het christelijk onderwijs 
Vivente stelt de leerkracht beschikbaar. Wij zorgen voor de 
tweede leerkracht.” 
Slagman sluit uitbreiding van het aantal schakelklassen in 
Zwolle niet uit, maar voorlopig houdt ze het de komende 
jaren op deze twee. “De klassen zijn niet afgegrendeld voor 
de wijk. Ook scholen van buiten de wijk kunnen er kinderen 
aanmelden.” 

Luutje Niemantsverdriet

over onderwijs

‘Wij koppelen 
een 
oudercursus 
aan de 
schakelklas’

De schakelklas van obs De Toonladder in Zwolle.
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“De filosofie van Tredin is heel anders dan die van tradi-
tionele arbodiensten”, legt Verweij uit. “Deze dienst zegt: 
ziekte is niet beïnvloedbaar, maar verzuim wel. Dat sprak 
ons aan, maar ik dacht ook: dit gaat over een soort ‘grijs’ 
verzuim en dat komt in het onderwijs toch haast niet voor? 
Nou, kennelijk wel”. 
Het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel is 
een neutraal bijzondere school voor mavo, havo en vwo, 

met 11�0 leerlingen en 140 personeelsleden. Het bestuur, 
de Stichting VO Lek- en IJsselstreek, sloot in �005 een con-
tract met de arbodienst Tredin, ook voor het IJsselcollege in 
Capelle aan den IJssel. Het was het jaar waarin VOS/ABB met 
Tredin een mantelcontract tekende, waardoor leden korting 
krijgen op de diensten van Tredin. 
“Dat kwam voor ons precies op het goede moment”, weet 
plaatsvervangend rector Rob Schemkes nog. “We waren al in 

‘Griepgolven duren hier nu korter’
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Nieuwe verzuimaanpak van Tredin succesvol op Krimpenerwaard College

Ze hadden het eigenlijk niet verwacht op het Krimpenerwaard College, maar het bleek 

toch waar: het ziekteverzuim onder het personeel werd in één jaar gehalveerd. 

”Geweldig, want daar heeft iedereen profijt van: de school, de leraren én de 

leerlingen”, zegt rector Dick Verweij. Oorzaak van de spectaculaire daling van het 

verzuim is de komst van arbodienst Tredin. Deze introduceerde een nieuwe aanpak die 

een radicale cultuuromslag vergde.

Rob Schemkes (links) en Dick Verweij, de kern-
directie van het Krimpenerwaard College. ‘Het 
contract met Tredin is een gouden constructie’.



wordt in het programma vastgelegd. Elke week is een arbeids-
kundige van Tredin een halve dag in de school aanwezig. Hij is 
vraagbaak en coach voor de contactpersonen. In bepaalde geval-
len komt hij zelf in actie en slechts een enkele keer mondt dat 
uit in een verwijzing naar de bedrijfsarts. 
“Bij andere arbodiensten wordt verzuim snel gemedicaliseerd”, 
zegt Schemkes. “Hier niet. Wij zijn er, samen met Tredin, ach-
ter gekomen dat veel verzuim niet met ziekte te maken heeft, 
maar met niet-welbevinden. Dat kunnen privé-problemen zijn 
waar mensen slecht van slapen, of stress door het werk zelf. 
Vroeger moesten mensen dit soort problemen zelf uitzoeken en 
wij wachtten af wanneer ze weer zouden komen. Dat kon soms 
lang duren, want hoe langer iemand thuisblijft, hoe groter de 
drempel wordt om terug te komen. Nu vragen we direct naar de 
oorzaak van verzuim, en of we iets kunnen doen om de 
problemen op te lossen. Je kunt als werk-
gever meer doen dan je denkt”. 
Daarbij is de inzet van de afdelingslei-
ders het allerbelangrijkst, concluderen 
Schemkes en Verweij. “Dit verzuimbeleid 
staat of valt met de medewerking van de 
direct leidinggevenden. Dat is echt cruci-
aal”. 

Gouden constructie
Inmiddels is het personeel van het 
Krimpenerwaard College gewend aan de 
nieuwe werkwijze. “Toen we ermee begonnen, was er beslist 
weerstand”, vertelt Verweij. “Een aantal mensen zag het niet 
zitten, die zeiden: ziek is ziek, daar kun je niets aan doen. Maar 
er was ook een zwijgende meerderheid die er blij mee was, dat 
waren de collega’s die vaak onverwachts moesten vervangen. 
Het was een cultuuromslag, maar inmiddels heeft iedereen door 
dat het nieuwe systeem werkt en dat iedereen, zowel de zieke 
als de gezonde collega’s, er profijt van heeft”. 
Wie er ook profijt van heeft, dat is de arbodienst Tredin zelf. 
Volgens de contracten ontvangt Tredin een financiële bonus als 
de doelen, die vooraf worden afgesproken, daadwerkelijk wor-
den gehaald. 
“Ja, Tredin heeft er zelf direct belang bij dat het verzuim hier 
vermindert. De dienst krijgt meer betaald naarmate het verzuim 
verder terugloopt. Dat is natuurlijk een gouden constructie”, 
zegt Verweij. “Nu lopen alle partijen even hard om het doel te 
bereiken. Ons doel is niet zieke mensen voor de klas te zetten. 
We blijven menselijk en verzuim kan nooit nul worden. Maar 
het kon wel flink worden teruggebracht. Wij hebben nu al twee 
keer de bonus uitbetaald aan Tredin. Met plezier, want die 
bonus is altijd lager dan de besparing die we realiseren op de 
vervangingskosten. Ons verzuim is al gedaald van ruim 7 procent 
tot 4 procent”. 

Lucy Beker

Meer informatie over Tredin en het voordeelcontract van VOS/ABB vindt u op 

www.vosab.nl (rubriek ledenservice>ledenvoordeel). 

Of kijk op www.tredin.nl.
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onderhandeling met Tredin, omdat hun presentatie ons aan-
sprak. Het ging net over de kosten, toen VOS/ABB met de 
kortingregeling kwam. Dat gaf voor ons de doorslag”. 

Minder lesuitval
Verlaging van de verzuimcijfers is in het voortgezet onder-
wijs van belang, omdat het Vervangingsfonds is opgeheven. 
“Wij zijn eigenrisicodrager, dus minder verzuim levert direct 
geld op. Maar het gaat niet alleen om geld. Minder verzuim 
betekent ook minder lesuitval, betere continuïteit van het 
lesrooster en minder druk op collega’s om klassen op te van-
gen”, benadrukt Verweij.
De invoering van het nieuwe ‘regime’ van Tredin kwam bij 
het Krimpenerwaard College op een goed moment. “Ons 
leerlingenaantal was in de jaren voor �005 behoorlijk geste-
gen, van 850 tot zo’n 1�00. Dat was aanleiding om de orga-
nisatiestructuur te herzien. We hebben afdelingen ingevoerd 
met afdelingsleiders en integraal personeelsbeleid. Precies 
op dat moment kwam Tredin. De afdelingsleiders kregen 
direct een training in verzuimbeleid en daar stonden ze ook 
voor open, omdat het nieuw voor hen was”. 
Bij die training bleek dat de eerste reactie van de direct 
leidinggevende op een ziekmelding een belangrijk verschil 
maakt. Schemkes:  “Een ziekmelding zien we nu als een 
aanvraag voor ziekteverlof. Vroeger werd zo’n ziekmelding 
domweg genoteerd, en vaak werd er nog gezegd: ziek maar 
lekker uit. Nu vragen we: wanneer denk je weer te kun-
nen komen? Of: wat kun je nog wel doen? We vragen ook 
wat wij kunnen doen om de zieke collega  te helpen. En we 
houden contact, we bellen vaak terug om te vragen hoe het 
ermee gaat”. 

Kortere griepgolven
In een notendop is dat waar het om gaat: aandacht voor 
en betrokkenheid bij het personeelslid dat zich ziek meldt. 
Het klinkt simpel, maar het werkt. “Terugkijkend denk ik: 
die oude benadering leek veel op onverschilligheid”, zegt 
Verweij. 
”De vervanging werd toch wel betaald door het 
Vervangingsfonds en de zieke collega kreeg misschien wel 
het idee dat hij of zij niet eens gemist werd. Als dat zo over-
komt, dan kun je makkelijk nog een paar daagjes aan je 
griepje vastplakken toch? Nu weten ze wel beter, ze worden 
enorm gemist. En de griep-
golven blijken hier ineens 
korter te duren. We hebben 
ook geen maandagochtend-
gevallen meer”.
De arbodienst zorgt er 
daarbij continu voor dat de 
afdelingsleiders, die zijn aan-
gewezen als contactpersonen 
voor de zieke medewerkers, 
scherp blijven. Er is een computerprogramma geïnstalleerd 
dat hen er tijdig aan herinnert dat een zieke collega weer 
gebeld moet worden. Ook het verloop van elk verzuimgeval 

Nieuwe verzuimaanpak van Tredin succesvol op Krimpenerwaard College

‘Verzuim 
heeft lang 
niet altijd 
met ziekte 
te maken’

‘Besparing is 
groter dan 
de kosten’
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‘Vernieuwing toezicht 
goed idee’

Het debat

De Inspectie van het Onderwijs is begin dit schooljaar vrij 

onverwachts begonnen met vernieuwd toezicht. Geen jaarlijks 

onderzoek meer op alle scholen, alleen nog op zogenoemde 

‘risicoscholen’. Raymond de Jong, algemeen directeur van 

Escalda Scholen in Zeeuws-Vlaanderen, vindt het een goed 

idee, vooral omdat de schoolbesturen een grotere rol krijgen. 

“De snelle invoering verdient geen schoonheidsprijs, maar ik 

vind wel dat het toezicht aan vernieuwing toe is”.

“De Inspectie behoort te controleren of wij voldoen aan de wetgeving. Of het over-
heidsgeld voor onderwijs goed wordt besteed, of de leeropbrengsten voldoende zijn. 
Maar dat is het dan ook. Hoe we tot die leerwinsten komen, dat is onze zaak. Wat 
mij betreft hoeft de inspecteur dus niet in de klassen te zitten om te kijken hoe wij 
met de kinderen omgaan. Ik zit niet te wachten op pedagogische adviezen van de 
Inspectie”, aldus De Jong.
Escalda Scholen bestuurt elf openbare basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen, grofweg 
in het gebied tussen Breskens, Cadzand, Sluis en IJzendijke. De grootste school, in 
Breskens,  telt ruim �10 leerlingen, de kleinste met �9 
leerlingen staat in het dorpje Waterlandkerkje. 
“Wij hebben geen zwakke scholen, dus de Inspectie 
hoeft niet vaak meer naar Zeeuws-Vlaanderen”, lacht 
De Jong. “Ik vind het zelf ook voldoende als ze één 
keer per jaar met mij komen praten over de ontwikke-
ling van onze scholen. Daarnaast meten wij zelf con-
tinu de kwaliteit van ons onderwijs. We bevragen de 
ouders, hebben functioneringsgesprekken met de leer-
krachten en bewaken de leerwinsten en de resultaten 
van de Cito-toetsen. Ons systeem geeft veel informatie 
en is redelijk objectief. Dat noem ik verantwoord besturen. Voor de Inspectie moet 
het dan voldoende zijn om met mij de resultaten na te lopen en na te gaan of we een 
kwaliteitssysteem hebben. Dat kunnen de inspecteurs inderdaad met het bestuur af”.
Dat de Inspectie met het vernieuwde toezicht streeft naar zo min mogelijk ‘bevra-
gingslast’ voor de scholen en het bestuur ziet als eerste aanspreekpunt, spreekt De 
Jong dus aan. “Maar een keer in de vier jaar een verrassingsbezoek aan een school 
vind ik ook prima”. 
Wel vindt hij dat de Inspectie duidelijker moet zijn over de kwaliteitscriteria, waarover 
de schoolbesturen moeten rapporteren. “Het wordt wel erg plotseling ingevoerd. 
Afgelopen zomer kregen we onverwachts een brief en nu wordt er al op de nieuwe 
manier gewerkt. Het schoolbestuur weet nog maar nauwelijks wat voor rapportages 
er exact worden verwacht. Onze kwaliteitsmetingen moeten voldoen aan bepaalde 
criteria, maar die zijn voor mij nog niet helder. Wij streven er wel naar het binnen een 
paar jaar op orde te hebben”. 
De Jong besluit: “Het mooiste zou het zijn als de Inspectie zich flexibel opstelt. Als 
scholen zouden kunnen kiezen voor een bepaalde vorm van toezicht: volgens de oude 
methode met jaarlijkse bezoeken, of voor toezicht-nieuwe-stijl. In dat geval kies ik 
straks zeker voor het laatste”.

‘Ik zit niet te 
wachten op 
pedagogische 
adviezen’
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Wat is uw mening over het vernieuwde toezicht? Debatteer mee en vul de poll in op www.vosabb.nl



Juist die onafhankelijkheid van de Inspectie, de objectieve beoordeling, vindt 
Huisman belangrijk. “Wie lang in dezelfde organisatie zit, ziet het soms niet als 
er iets scheef groeit. De aandacht van de Inspectie houdt ons scherp. Ik maak 
dankbaar gebruik van de rapportages. We hebben voordeel van die onafhan-
kelijke adviezen. Elk advies is een kans om onze scholen te verbeteren”, aldus 
Huisman.
Het BOBOB bestuurt elf openbare scholen in de uitgestrekte gemeente 
Boarnsterhim, waartoe Grou en Akkrum behoren, naast een groot aantal dorp-

jes, waaronder het ‘Kameleondorp’ Terherne en Nes, 
het geboortedorp van schrijfster Nienke van Hichtum 
(‘Afkes tiental’). De grootste school met 400 leerlin-
gen staat in Grou, de kleinste met �4 leerlingen in 
Sibrandabuorren.
Huisman heeft veel met de Inspectie te maken, want 
toen hij hier ruim een jaar geleden aantrad als boven-
schools manager bleken vijf van de elf scholen het 
predicaat ‘zwak’ te hebben. “Dat komt deels doordat 
deze scholen staan in heel kleine en hechte gemeen-
schappen, waar de school de spil van het dorpsleven 

is”, zegt Huisman. “De directeur vervult een functie in die gemeenschap. Zowel 
de leerkrachten als de ouders hebben al generaties lang een band met zo’n 
school. Er is geen concurrentie van andere denominaties. Aan inzet en kennis van 
het team mankeert het echt niet. Maar veel patronen liggen er al jaren vast.”. 
Op scholen met zo’n gesloten achtergrond is het volgens Huisman moeilijk om, 
als bovenschools manager en relatieve buitenstaander, een verbetertraject in 
gang te zetten. 
‘Een bezoek van de Inspectie, een onafhankelijke instantie, is dan buitengewoon 
waardevol. Met dat inspectierapport in de hand kan ik aan het werk. Nu zie ik al 
bewustwording komen op een aantal scholen. Nu onderneemt men bijvoorbeeld 
actie als de ib’er langdurig ziek is. Men komt tot het besef dat er dan iemand 
‘van buiten’ moet komen om te vervangen”. 
Inmiddels wordt op alle scholen in Boarnsterhim hard gewerkt om de kwaliteit 
(verder) te verbeteren.’We zijn hier in Friesland bezig met een inhaalslag. Ik zou 
nog wel wat meer adviezen van de Inspectie willen en ook bezoek als het goed 
gaat. Het is voor een school toch geweldig als een onafhankelijke instantie je 
vertelt dat je het goed aanpakt. Bovendien levert een goed inspectierapport ook 
goede pr op. Wat mij betreft mag het toezicht blijven zoals het was”.

Lucy Beker

over onderwijs 17

‘Vernieuwd toezicht 
te mager’
Roelof Huisman, algemeen directeur van het Bestuur Open-

baar Basis Onderwijs Boarnsterhim in Friesland, is onaange-

naam verrast door de vernieuwing van het toezicht door de 

Inspectie. “Ik ben bang dat het behoorlijk demotiverend is als 

de Inspectie alleen nog maar op scholen komt om slechte rap-

porten uit te delen. Het is voor een school juist stimulerend om 

een compliment te krijgen van een onafhankelijke instantie. Ik 

vind het vernieuwd toezicht te mager”.
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‘Blij met 
onafhankelijke 
adviezen’



Een preventieve aanpak dus, maar Orth ziet toch pluspunten 
in het kabinetsplan. ,,Het is een maatschappelijk verhaal. De 
school is daar deel van. De school doet mee aan de opvoe-
ding van jongeren.´´
Genoemde scholen stellen preventie voorop en schakelen 
alleen bij ernstige ontsporingen andere instanties in: hulpver-
lening en politie. Bij de Stedelijke Scholengemeenschap is dat 
bijvoorbeeld gebeurd bij een racistisch incident.

Preventie
Het plan om radicalisering onder jongeren tegen te gaan 
komt eigenlijk van het stadsdeel Slotervaart in Amsterdam. 
In februari werd het gepresenteerd en minister van 
Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst nam het - in grote lij-
nen – over en bracht het een half jaar later naar buiten.
Ahmed Marcouch, voorzitter van stadsdeel Slotervaart, 
wordt gezien als de geestelijk vader van het plan. Deze voor-

malige politieman heeft 6 ton gekregen 
om het plan in Slotervaart uit te voeren. 
Het geld wordt onder meer besteed aan 
Nederlandstalige preken op een speciale 
website, training van hulpverleners, jonge-
renwerkers, imams en sleutelfiguren. Ook 
zijn er trainingen voor docenten waarin zij 
leren de (religieuze) worsteling van jonge-
ren te herkennen, en er is opvoedingsonder-
steuning.
Ook Marcouch ziet het meest in preventie. 
,,Radicalisering kan een deel zijn van de 
adolescentie. Jongeren voelen zich niet 

thuis, zijn van huis uit niet gewend aan tolerantie. Ze zien 
oorlogen in de wereld waar het Westen bij betrokken is 
terwijl ze nog op zoek zijn naar hun identiteit. De stap naar 
geweld kan dan makkelijk worden gezet. Met die jongeren 
moeten we in gesprek treden. Daar heb je expertise voor 
nodig: iemand in de wijk die dat kan zien. Daarom ontwikke-
len we experts. Zij kunnen jongeren sturen en vormen.”

Niet een taak erbij
Wat betreft de gematigde versie van de islam vindt de 
Amsterdamse stadsdeelvoorzitter dat je een programma aan 
de jongeren moet bieden om meer kennis en bronnen te vin-
den. ,,Je moet duidelijk maken welke websites niet deugen. 
Het zijn oprecht zoekende jongeren. Je moet hun de infra-

Het Nova College in Amsterdam heeft een vmbo-vestiging in 
Slotervaart, het stadsdeel waar de moordenaar van Theo van 
Gogh is geboren. Meteen na de moord begon deze school 
met het houden van ´dialoogtafels´. Vier tot zes keer per 
jaar wordt een thema besproken: onder andere Palestina en 
hoofddoekjes kwamen al aan bod tijdens debatavonden waar 
ook politie en bedrijven, kerken en ouders aan deelnemen. 
,,Wij leveren zo een forse bijdrage tegen radicalisering,´´ zegt 
directeur René Hanson. Hij wil voorkomen dat bepaalde leer-
lingen worden uitgesloten. ,,Je moet jongeren juist betrek-
ken bij allerlei zaken.´´
In het plan van het kabinet staat dat scholen gematigde ver-
sies van de islam moeten stimuleren. Kan het Nova College 
dat? Hanson: ,,Wij hebben geëxperimenteerd met een 
gebedsruimte, tijdens maatschappijleerlessen wordt over 
de islam gesproken en we oriënteren ons op cursussen voor 
medewerkers die zich zo kunnen verdiepen in islambeleving.´´ 
De directeur vindt het een goed plan maar zegt 
wel tijd nodig te hebben om het op zijn school 
te implementeren.
Volgens Hanson blijft het speuren naar zich 
radicaliserende leerlingen op zijn school toch 
een beetje zoeken naar een ´speld in een hooi-
berg´. ,,Uit onderzoek blijkt dat in dit stadsdeel 
� procent van de jongeren ontvankelijk zou zijn 
voor radicaal gedachtegoed. Wij hebben 1000 
leerlingen. Je moet dus �0 leerlingen op het 
spoor zien te komen die misschien radicaal zou-
den kunnen worden. Dat is heel lastig.´´

Arnhem: geen onderwerp
Ook elders in het land heeft de bestrijding van radicalisering 
de aandacht van scholen, zo blijkt. Het Lorentz Lyceum in 
Arnhem (mavo-havo) is alert. Toch is een gematigde versie 
van de islam hier geen onderwerp, vertelt veiligheidscoördi-
nator Michel Grobbe. De school moet al zoveel behandelen, 
zegt hij. Volgens Grobbe speelt radicalisme hier nauwelijks.
Dat zegt ook Ronny Orth, veiligheidscoördinator van de 
Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (vmbo, havo, vwo), 
die onder de leerlingen een beperkt aantal moslims telt. ,,En 
als we toch signalen krijgen dat er iets aan de hand is doen 
we daar klassikaal iets aan. Het gaat er vooral om het goede 
voorbeeld te geven zodat bij ons geen moslim- of rechts-
extremisme ontstaat.´´

Radicalisme: scholen liever preventief dan bestraffend

Het onderwijs krijgt een belangrijke taak in het tegengaan van radicalisering onder 

jongeren. Het kabinet maakte onlangs bekend hier 28 miljoen euro voor uit te trekken. 

Maar wat vinden scholen zelf hiervan? Is het wel hun taak beginnend extremisme te 

signaleren? En hoe doen ze dat dan?

‘Het blijft 
zoeken naar 
een speld 
in een 
hooiberg’

´Blijf in gesprek met jongeren´
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scholen. ,,Het kan geen kwaad scholen toe te rusten binnen 
hun pedagogische taak. Maar we moeten er beducht voor 
zijn de vertrouwensrelatie met leerlingen op het spel te zet-
ten. Scholen mogen niet een voorpost van justitie of inlich-
tingendienst worden.´´

Jurgen van Dijk

structuur bieden om radicalisme te voorkomen.´´
Het onderwijs, vervolgt Marcouch, krijgt niet een 
taak erbij maar leert jongeren denken. De docen-
ten hoeven ook niet de Koran uit hun hoofd te 
kennen. ,,Je hoeft geen islamdeskundige te zijn 
om goede vragen te stellen.´´ 
Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
de opsteller van het landelijke plan, ligt radi-
calisme op de loer als jongeren niet aan de 
samenleving deelnemen. Aldus voorlichter Frank 
Wassenaar. Hij meldt dat Slotervaart als eerste 
een aanvraag voor subsidie heeft ingediend. Op 
dit moment zijn er nog geen nieuwe aanvragen, 
maar het plan is nog vers. De �8 miljoen die het 
kabinet overheeft voor de bestrijding van radica-
lisme is bedoeld voor de periode �007-�011.
Het ministerie verstaat onder radicalisme vier 
stromingen: moslim-extremisme, rechts-extre-
misme, dierenactivisme en anti-globalisme, al ligt 
de nadruk op de eerste twee. Volgens onderzoek 
gaat het meestal om mannen.

Respect en democratie
Kern van de zaak is, volgens Maurits Huigsloot, 
beleidsmedewerker VOS/ABB en verbonden aan 
Expertise Centrum Openbaar Onderwijs, dat 
het islamonderwijs gebaseerd moet zijn op de 
Nederlandse situatie. ,,Dus onderwijs op basis van 
respect en democratie.´´
Als voorbeeld van een school die goed heeft 
gehandeld, geeft Huigsloot de stagiair van het 
Leidsche Rijn College in Utrecht. Die werd in 
maart van dit jaar weggestuurd omdat hij zijn 

geloof (islam) hin-
derlijk probeerde 
op te leggen aan 
leerlingen. De 
Commissie Gelijke 
Behandeling gaf 
de school gelijk en 
woog hierin het 
openbare karak-
ter van de school 
mee. De rector 
van die school 
heeft onlangs ook 

twee meisjes aangesproken die bomberjacks droegen met 
Nederlandse vlaggetjes. Dat is goed, vindt Huigsloot, zolang 
het maar niet doorslaat. ,,Ga niet alles verbieden maar blijf in 
gesprek. Druk jongeren niet in een hoek. Je moet de vrijheid 
van meningsuiting niet de nek omdraaien, maar er zijn wel 
democratische regels.´´
Ook volgens Huigsloot is preventie de belangrijkste rol voor 

´Blijf in gesprek met jongeren´

over onderwijs

‘School 
mag geen 
voorpost 
van justitie 
worden’

René Hanson tussen zijn Amsterdamse leerlingen:
 ‘Je moet jongeren overal bij betrekken’.
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Energiezuinig gebouw vol ict
Pleiadenschool in IJmuiden

“Het grote voordeel van 

een architect die nog nooit 

een school heeft ontwor-

pen, is dat hij open staat 

voor ideeën van het team, 

de ouders en de buurt”, 

zegt waarnemend direc-

teur Gerton Cazemier van 

de openbare Pleiaden-

school in IJmuiden. Het 

hygiënische en energie-

zuinige gebouw waar 

veel daglicht binnenkomt, 

ademt rust en ruimte. Ict 

neemt met een eigen ser-

ver, 120 computeraanslui-

tingen en digitale informa-

tiezuilen een belangrijke 
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Voldoende ruimte voor laagbouw
 in het plantsoen.

De kleuterlokalen hebben openslaande deuren 
naar het schoolplein.
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over onderwijs �1

Met het nieuwe gebouw, dat in juni �006 in gebruik werd genomen, 
is de Pleiadenschool als middelpunt van de wijk een nieuw tijdperk 
ingegaan. Het vorige gebouw uit 1959 was tot op de draad versleten, 
zegt onderwijsondersteuner Lies Velzel, die al �8 jaar aan de school is 
verbonden. “Het lekte aan alle kanten en wie onze energierekening 
zag, dacht dat we een hasjkwekerij hadden!” 
Het ontwerp van het nieuwe gebouw is van architect Pieter van Duijn 
uit Beverwijk, die nog niet eerder een school had ontworpen. Hij 
luisterde goed naar het team, de ouders en de buurt. Waarnemend 
directeur Cazemier: “De gemeente wilde gestapelde bouw, maar 
samen met de buurt is bewust gekozen voor laagbouw, omdat we 
daar genoeg ruimte voor hadden.” Ook ging de architect mee in de 
keuze voor schoonmetselwerk, omdat dat schoon blijft en betere 
akoestische eigenschappen heeft dan stuc. De schuine plafonds dra-
gen daar ook toe bij. Wie een lokaal binnengaat, merkt direct dat 
er nauwelijks echo is. Bovendien maakten de schuine plafonds het 
mogelijk om extra ramen te plaatsen, waardoor er veel daglicht bin-
nenkomt. Omdat kleuters vaak op de grond zitten, is in hun lokalen 
gekozen voor vloerverwarming. Ook zijn hier openslaande deuren 
naar het plein, zodat de kleuters niet door de gangen hoeven. 

Schoon en zuinig
Hygiëne kreeg in het ontwerp veel aandacht. Omdat in het oude 
gebouw de voegen tussen de vloertegels in de toiletten een onuitwis-
bare urinestank verspreidden, werd in het nieuwe ontwerp gekozen 
voor een gegoten kunststof vloer, die voor een deel tegen de wan-
den oploopt. De hygiëne wordt verhoogd met hangende wc-potten 
en waterbesparende optische kranen die niet aangeraakt hoeven te 
worden. Ook lichtknoppen, als potentiële bacterieverspreiders, ont-
breken. Het licht in de wc’s gaat vanzelf aan en uit, wat ook gunstig 
is voor het elektriciteitsverbruik. 
Het energiezuinige ontwerp komt tevens tot uiting in de warmte-
terugwininstallatie in het lucht-
verversingssysteem. Cazemier, die 
spreekt van een ‘smart’ gebouw, 
laat ook zien dat bij het ontwerp 
al rekening is gehouden met de 
ict-behoeften van modern onder-
wijs. “We hebben 1�0 computers 
op �00 leerlingen. Elk lokaal heeft 
inmiddels een digitaal school-
bord met beamer. Het krijt is met 
ingang van dit schooljaar bij ons de deur uit. Er ligt in dit gebouw vijf 
kilometer van de zwaarste categorie netwerkkabel. We hebben een 
eigen server, waar onze website op draait, en zijn daarmee dus onze 
eigen host.” 
Bij de twee ingangen van de school staan bovendien digitale infor-
matiezuilen, waar leerlingen zelf informatie op kunnen zetten. De 
school heeft een centrale driehoekige ict-ruimte met �5 platte scher-
men en een perspexplaat, waarop het beeld van elke computer kan 
worden weergegeven. Groot voordeel van de driehoekige ruimte 
is dat de leerkracht zicht kan houden op elk scherm. Het meubi-
lair in deze ruimte is gemaakt door interieurbouwer Peter Sijmons 
uit Amsterdam, die hiervoor gebruikmaakte van een ontwerp van 
Cazemier zelf. 
Naast de ronde ruimte voor de buitenschoolse opvang is een kast met 
airco, die bijna altijd dicht blijft. Hier staat de apparatuur om alle 
computers van deze moderne school draaiende te houden.

Martin van den Bogaerdt

In de ict-ruimte heeft de leerkracht zicht op alle 
computerschermen.

De digitale informatiezuil bij een van de ingangen.

Hygiënische toiletruimten met kunststof vloer.

Alle lokalen hebben digitale schoolborden.
�1

’Er ligt hier 
vijf 
kilometer 
netwerkkabel’ 



Succesvol project voor onderwijs aan chronisch zieke leerlingen

ter met het chronische vermoeidheidssyndroom Myalgische 
Encephalomyelitis (ME). 
“De problemen begonnen al direct in de brugklas van de 
havo. Ze miste lessen en tijdens de toetsen hield ze het niet 
vol. In de tweede klas begon dat steeds meer op te spelen 
en toen bleef ze dan ook zitten. Het leertempo ligt vast, en 

Projectleider Theo van der Werf, beleidsmedewerker onder-
wijs bij de gemeente Stadskanaal, nam in �004 het initiatief 
voor het project ‘Liever een karrenspoor…’, dat in het kader 
van de innovatiecampagne ‘Durven delen doen’ een bijdrage 
van 50.000 euro kreeg. Van der Werf nam het initiatief niet 
als professional, maar als ouder. Hij is vader van een doch-

Liever een karrenspoor dan een doodlopende weg

Het Esdal College in Emmen heeft dit najaar met succes het project ‘Liever een karren-

spoor dan een doodlopende weg’ afgerond. Dit project bood leerlingen die als gevolg 

van chronische lichamelijke of psychische klachten vastlopen in het reguliere onderwijs 

een passende route naar een startkwalificatie of vervolgonderwijs. De school hoopt nu 

op geld voor een doorstart. 

De resultaten van het project staan op de website www.jongerenbinnenboord.nl. 
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Johan van der Veen (links) en Theo van der Werf: ‘Het 
zou mooi zijn als deze aanpak landelijk wordt uitgerold’. 



��

bij hen misschien niet tot de moge-
lijkheden behoren. Maar er kan 
heel veel, als je maar bereid bent 
de grenzen van de wet- en regel-
geving te verkennen. Je moet zo 
scherp mogelijk aan de wind zeilen. 
Ook moet je zelf kennis verzame-
len, want anderen doen dat niet 
voor je. Dat kost natuurlijk veel tijd en inzet, en dat moet je 
als school dus wel willen. Maar het levert zeker veel op!”

Doorstart
Het Esdal College zet het project momenteel intern voort, 
omdat van de tien leerlingen die eraan begonnen, er nog zes 
op school zitten.  Nieuwe leerlingen vallen nu weer binnen 
de bestaande wetten. Van der Werf en Van der Veen hopen 
echter dat als het instrument voor de bepaling van de edu-
catieve redzaamheid wetenschappelijk wordt erkend, er een 
politieke discussie op gang komt over ruimere regels voor 
het onderwijs aan chronisch zieke leerlingen. 
Ondertussen doen ze er alles aan om een doorstart van 
het project te realiseren. De Drentse gedeputeerde Anneke 
Haarsma (PvdA), die in �005 de officiële aftrap van het pro-
ject gaf en het op �6 september ook afsloot, is er in elk geval 
zeer positief over, vertelt Van der Veen. “Als wij fondsen 
vinden om een doorstart te maken, dan acht ik de kans groot 
dat de provincie er ook aan wil bijdragen. Misschien dat de 
Drentse aanpak op den duur over het hele land kan worden 
uitgerold. Maar dat is echt nog toekomstmuziek.”

Martin van den Bogaerdt

dat bleek voor haar een veel te grote drempel. Tel daar de 
drukte in de school bij op, bijvoorbeeld tijdens het wisselen 
van de lessen. Zij was vaak al doodop voordat de les über-
haupt begon!” 

Educatieve redzaamheid
Het Esdal College zag grote kansen in het initiatief van Van 
der Werf, vertelt algemeen directeur Johan van der Veen, 
die op dat moment overigens nog niet op deze school 
werkte. De andere partijen die bij dit project werden betrok-
ken, waren het onderwijsadviesbureau Kobalt (het huidige 
Timpaan Onderwijs), de afdeling leerplicht van de gemeente 
Emmen, het Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College 
en het Regionaal Expertise Centrum Noordoost-Nederland 
cluster �. 
Bij de ontwikkeling van het project stonden drie vragen cen-

traal, vertelt Van der Werf. 
“Waar lopen leerlingen vast? 
Wat is er nodig om ze weer op 
weg te helpen? En wat kun-
nen ze?” Op basis van de ant-
woorden op deze vragen werd 
een instrument ontwikkeld om 
de zogeheten educatieve red-
zaamheid van leerlingen vast 
te leggen. 

“Het is heel belangrijk een objectief instrument in handen 
te hebben om te bepalen wat leerlingen wel en wat ze 
niet aankunnen. We zijn met de Rijksuniversiteit Groningen 
bezig om het instrument voor de educatieve redzaamheid 
te valideren. Vergelijk het met een dyslexieverklaring, daar-
mee weet je als leerlingen en als school ook waar je aan toe 
bent.” 
Vervolgens werd bepaald waar de leerling op dat moment 
was, waar die heen wilde en hoe dat in ‘behapbare brokjes’ 
kon worden gerealiseerd. “Als een leerling er langer over 
zou doen dan normaal, dan moest dat maar. Het heet niet 
voor niets ‘Liever een karrenspoor, dan een doodlopende 
weg’. We hebben bijvoorbeeld toestemming van de inspectie 
om in speciale gevallen leerlingen langer dan vijf jaar over 
het vmbo te laten doen, al moet je je wel afvragen of een 
leerling na zeven of acht jaar daar nog wel op de goede plek 
zit”, aldus algemeen directeur Van der Veen. 
”We keken naar de beste route. Die hoeft niet per se naar 
een diploma te leiden. Het is ook mogelijk om een startkwa-
lificatie op het mbo te halen of deelcertificaten op het vavo. 
Maatwerk, daar gaat het om, zonder dat je gevangen zit in 
het systeem.” 
Daarbij benadrukt Van der Veen dat er binnen het project 
meer mogelijk was dan onder normale omstandigheden. 
“Zonder de bereidwillige medewerking van het ministerie 
van OCW, de inspectie en de leerplichtambtenaar was onze 
Drentse aanpak nooit gelukt. Scholen moeten zich dan ook 
goed realiseren dat sommige dingen die bij ons wel konden,  

��

Liever een karrenspoor dan een doodlopende weg

’Kijken wat 
leerlingen 
wel en niet 
aankunnen’

’Zo scherp 
mogelijk aan 
de wind 
zeilen’

Jongeren binnenboord 

De website www.jongerenbinnenboord.nl werd op �6 
september op het Esdal College in Emmen gelanceerd 
tijdens de afronding van het project ‘Liever een karren-
spoor…’. De website richt zich op drie groepen: jongeren 
en ouders, docenten en begeleiders en directies en school-
besturen. Voor elke doelgroep is er een uitgebreid menu 
met verschillende rubrieken die duidelijk maken wat de 
zogenoemde Drentse aanpak betekent. In de rubriek ‘Wet 
en regelgeving’ bijvoorbeeld staat voor besturen en direc-
ties weergegeven welke instanties verantwoordelijk zijn 
voor bepaalde aanpassingen, zoals afwijkingen van het 
geregeld schoolbezoek door de leerlingen in kwestie, de 
wijze van toetsen en examineren en de geldigheidsduur 
van behaalde studieresultaten. Op de website staan ook 
enkele voorbeelden van chronisch zieke leerlingen die aan 
het project hebben deelgenomen. 

over onderwijs



De vijf vragen
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Het Stedelijk College is een zeer brede scholengemeen-

schap in Eindhoven, met onder andere vmbo,  onder-

wijs aan anderstaligen, regulier havo/vwo, tweetalig 

havo/vwo en een internationale school. Er zijn zo’n 

2700 leerlingen en dat aantal stijgt jaarlijks. De school 

ziet talloze mogelijkheden voor uitbreiding en inhoude-

lijke ontwikkeling. “Grootste knelpunt bij de realisatie 

van al onze ambities is de huisvesting”, zegt Meine 

Stoker, voorzitter van de Centrale Directie.

Bent u tevreden met het Nederlandse 
onderwijs?

“Er wordt in Nederland veel kritiek geuit op het onderwijs, 
maar de prijs-kwaliteitverhouding is niet slecht. Ons onder-
wijs kost relatief weinig en we zitten mondiaal gezien qua 
prestaties nog steeds in de bovenste helft.
Critici zeggen zo gemakkelijk dat het in het buitenland 
allemaal beter is. Natuurlijk vind je daar voorbeelden van 
fantastische scholen, maar als je eerlijk kijkt naar de totale 
onderwijscontext en de plus- en minpunten, dan moet je 
toch echt vaststellen dat het in Nederland zo slecht nog niet 
is.
Dat neemt overigens niet weg dat je ervoor moet zorgen 
dat ons onderwijs steeds beter wordt. Daar ben ik het hele-
maal mee eens, maar laten we eens ophouden met die eeu-
wige, negatieve houding!”

Wat wilt u kwijt aan de minister? 
Ik hoop dat hij niet alleen luistert naar allerlei actiegroepen 
en politieke wensen, maar vooral ook de visie en mening 
van docenten laat doorklinken in zijn uiteindelijke beslissin-
gen en beleid.
Daarnaast zou ik hem willen aanraden om goed naar 
Engeland te kijken. Toen Tony Blair indertijd de macht 
kreeg, heeft hij de lerarensalarissen met �0-40% verhoogd 
én de prestatiebeloning ingevoerd. Achteraf kun je objec-
tief vaststellen dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor 
verbeterd is. Daarnaast heeft Blair ook nog eens miljarden 
geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. De nieuwe Engelse 
premier heeft het stokje inmiddels overgenomen: hij wil dat 
het Engelse onderwijs in �015 tot de wereldtop behoort.”

Wat wilt u kwijt aan VOS/ABB?
“De VO-raad is het afgelopen jaar een steeds belangrijker 
rol gaan spelen in de belangenbehartiging en lobby, bijvoor-
beeld richting ministerie, en de rol van VOS/ABB is daardoor 
veranderd. VOS/ABB heeft een sterke frontoffice dienstver-
lening, maar het is niet denkbeeldig dat de VO-raad zich 
daar in de toekomst óók op gaat richten. De uitdaging waar 
VOS/ABB dan voor zal staan, is dat zij zich ook op het gebied 
van consulting op dat moment voldoende zal moeten onder-
scheiden van andere bureaus. Het is voor de vereniging een 
lastige periode en ik wens haar de komende tijd dan ook 
veel wijsheid toe bij alle beslissingen die genomen moeten 
worden.”

Hoe ziet u de toekomst?
“Laat ik me beperken tot de toekomst van mijn eigen 
school: daarover ben ik positief. Het leerlingenaantal stijgt 
en ik zie veel enthousiaste medewerkers die goed bezig zijn, 

bijvoorbeeld met allerlei onderwijskundige ontwikkelingen. 
We willen om de twee à drie jaar een niche in de markt zet-
ten. We denken bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een 
tweetalig technasium en een afdeling Transport en Logistiek, 
en aan het aanbieden van Chinees. Natuurlijk gaat het niet 
alleen om de ontwikkeling van nieuwe zaken. Ook het 
bestaande onderwijs zullen we voortdurend blijven ontwik-
kelen.”

Waarom wilt u op deze plek 
gefotografeerd worden?
“Deze plek is symbolisch voor de huisvestingsproblemen, die 
op bijna al onze vestigingen een verdere groei en ontwikke-
ling in de weg staan. 
De foto is genomen op een locatie met bijna 1400 leerlingen, 
die bijna uit haar voegen barst. Volgend jaar verwachten 
we hier nog meer leerlingen, mede door de populariteit van 
onze tweetalige opleiding. Op het grasveld moeten hoog-
nodig extra lokalen komen, maar de gemeente Eindhoven 
wil dat tot nu toe niet bekostigen. We zijn dus, zoals het nu 
lijkt, gedwongen de nieuwbouw uit eigen zak te financieren. 
Dat is zeer te betreuren. Dat geld is niet bedoeld voor een 
gebouw, maar voor het aanbieden van goed onderwijs!”

Karin van Breugel

Meer ambities dan ruimte



De Stichting Openbaar Basisonderwijs 

West-Brabant (OBO) in 

Roosendaal is dit jaar gestart met een ei-

gen opleiding voor schoolleiders. Het initi-

atief is niet alleen bedoeld als kweekvijver 

voor aankomende directeuren met het oog 

op dreigende tekorten. Het bestuur wil ook 

meer greep hebben op de verdere profes-

sionalisering van de eigen schoolleiders. 

OBO herkende zich onvoldoende in be-

staande schoolleidersopleidingen. 

Brabants schoolbestuur leidt eigen directeuren op

 

Peter Graafmans en Dorian Verhagen: ‘Geen financieel 
waagstuk, maar een investering in de toekomst’. 
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Het Brabantse schoolbestuur investeert twee ton in de oplei-
ding en ontvangt van het ministerie van OCW via het PO 
Platform Kwaliteit en Innovatie een extra subsidie van �7.000 
euro. Ook de reguliere subsidie voor de scholing van star-
tende directeuren wordt ervoor gebruikt. Peter Graafmans, 
voorzitter van de algemene 
directie van OBO: “We mikken 
met deze opleiding vooral op 
versterking van het persoonlijk 
leiderschap van onze directeuren 
en adjuncten. Ik denk dat we de 
resultaten binnen het directeu-
renoverleg, in de functionerings- 
en beoordelingsgesprekken, 
maar vooral in de dagelijkse 
praktijk op school zullen mer-
ken”, zegt hij.

‘Het 
schoolbestuur 
investeert 
twee ton’



Voor een schoolbestuur met veertien basisscholen lijkt het 
opzetten van een eigen opleiding een financieel waagstuk, 
maar volgens Graafmans valt dat mee. “We hebben zestien 
deelnemers. Als ik de subsidie van het totaalbedrag aftrek 
ben ik niet veel duurder uit dan wanneer we deze mensen 
naar een bestaande opleiding hadden gestuurd. Ook dan 
moet je uitgaan van een bedrag van zeven-  tot achtduizend 
euro per deelnemer.”

Geen overbodige luxe
In de OBO-opleiding komen verschillende beleidslijnen 
samen. Het bestuur van OBO wil dat de schoolleiders NSA-
gecertificeerd zijn en een speciale opleiding voor school-
leiders hebben gevolgd. Graafmans: “Directies zijn integraal 
verantwoordelijk voor het beleid van hun school en de uit-
voering daarvan. Het is dus een zware functie waarvoor extra 
scholing geen overbodige luxe is”. Daarnaast is OBO in �006 

begonnen met een kweekvijver 
voor nieuwe (adjunct-)directeu-
ren.  “We verwachten dat het 
ook voor ons moeilijker zal wor-
den om in de toekomst geschikte 
directeuren te vinden. In de afge-
lopen vier jaar was het verloop 
bijna 50 procent en het is dus van 
belang dat het bestuur vooruit 
kijkt”, aldus Graafmans. Ten slot-
te heeft OBO eigen opvattingen 
over de inhoud van een school-

leidersopleiding.
“Kernwoorden in ons beleid zijn duurzaamheid en verbin-
ding. Die elementen vonden we in onvoldoende mate in 
bestaande opleidingen. Daarom hebben we samen met M&O 
Groep uit Den Bosch nu een opleiding samengesteld die aan-
sluit bij onze kernpunten en onderwijskundige opvattingen.” 
“Duurzaamheid richt zich op blijvende verbeteringen, die pas 
na langere tijd meetbaar zijn”, aldus Graafmans. “Bovendien 
vraagt duurzaamheid dat je gericht bent op de continuïteit 
van de school en op samenwerking met anderen. We ver-
wachten dat de schoolleiders elkaar ondersteunen en advies 
vragen als het nodig is. Bij duurzaamheid gaat het er altijd 
om de verbinding met anderen aan te gaan. Samenwerken in 
plaats van concurreren.”

Gevarieerde opzet
Dorian Verhagen van M&O groep  heeft de opleiding ver-
der ontwikkeld, in nauwe samenspraak met Graafmans. 
Duurzaamheid kreeg een substantiële plek in het curriculum 
van de opleiding, die verder helemaal aansluit  bij de prak-
tijk van OBO. Juist deze opzet was voor het PO Platform 
Kwaliteit en Innovatie een van de redenen om in het kader 
van het project ‘School aan zet’ een subsidie te verstrekken. 
Het curriculum van de OBO-opleiding komt dan ook te zijner 

tijd via het Platform beschikbaar (http://schoolaanzet.nl).
Het raamwerk van de opleiding staat inmiddels. Verhagen: 
“We werken niet met modules rond bijvoorbeeld financieel 
management of personeelsbeleid, maar met tien thema’s 
zoals ‘investeren in mensen’ en ‘het hart van de school’. De 
opleiding wordt afgerond met een zogenoemd meesterstuk.
Voor dat laatste zijn we nog in gesprek met de NSA, want 
het meesterstuk moet voor de NSA-certfificering een schrif-
telijke presentatie zijn. Wij denken ook aan andere vormen, 
bijvoorbeeld de organisatie van een conferentie.”

Sterk punt
De kweekvijverleerkrachten en de zittende (adjunct-)direc-
teuren zitten in dezelfde groep. Het was voor OBO financieel 
te hoog gegrepen om twee groepen te formeren. Verhagen: 
“We hebben dit opgelost door tijdens de meeste bijeenkom-
sten juist gebruik te maken van de heterogene samenstelling 
van de groep. We werken vanuit de leervragen van de deel-
nemers en de nieuwelingen stellen vanuit hun verwondering 
vragen aan de ervaren schoolleiders. De zittende directeuren 
worden daardoor gedwongen om opnieuw op hun dagelijkse 
praktijk te reflecteren. Zo is die heterogene groep juist een 
sterk punt van de opleiding geworden”.
Graafmans is blij met deze benadering. “Het is de bedoe-
ling dat de deelnemers zich het integrale denken echt eigen 
maken, zonder dat ze in een soort OBO-keurslijf gaan func-
tioneren. Als het goed is, zal ik het alleen maar lastiger krij-
gen.”
Graafmans ziet het opzetten van de eigen opleiding als een 
investering in de toekomst. “We stonden voor een belang-
rijke kwaliteitsslag in de scholing van de zittende directeuren 
en daar hebben we uitvoering aan kunnen geven op een 
manier die nauw aansluit bij onze dagelijkse praktijk. Door 
de opleiding ook aan te bieden aan de deelnemers in de 
kweekvijver voorzien we ook in de toekomst in onze behoef-
te aan goed gekwalificeerde directeuren. Ik verwacht dat we 
de opleiding over een aantal jaren herhalen. Dan hebben we 
geen ontwikkelkosten meer, alleen nog uitvoering”. 

Frans Weeber

Brabants schoolbestuur leidt eigen directeuren op

‘Nu sluit de 
opleiding 
aan bij onze 
opvattingen’

Openbaar onderwijs in 
West-Brabant
De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 
bestuurt veertien openbare basisscholen in Roosendaal, 
Oudenbosch, Oud-Gastel, Rucphen, Klundert, Willemstad, 
Zevenbergen, Wouw en Fijnaart. Bij elkaar tellen deze 
scholen meer dan �000 leerlingen.
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Porno op computer: ontslag 
Gelijk en ongelijk

Bekend is dat werkgevers hun 

werknemers instructies mogen 

geven over internetgebruik en 

privé-e-mail op de werkplek. 

Dat mag ook gecontroleerd wor-

den. Maar wat als een werk-

gever bij toeval in een mailbox 

van een werknemer onwenselijk 

materiaal aantreft? Dat gebeur-

de deze zomer in een zaak die 

VOS/ABB in behandeling kreeg.

Instructies over internetgebruik en privé-e-mail 
op de werkplek zijn bedoeld ter bescherming 
tegen virussen, ‘hacking’ of aantasting van 
de goede naam van de organisatie, als deze 
in verband wordt gebracht met onwenselijke 
privé-e-mails of privé-internetgebruik. De werkgever mag 
ook controleren of deze instructies worden nagekomen, mits 
dat aan de werknemers tevoren bekend is gemaakt. 

Het geschil
Deze zomer werd op een school bij toeval ontdekt dat de 
systeembeheerder op de laptop van de school pornofilmpjes 
ontving. De filmpjes waren als bijlagen bij e-mailberichten 
gevoegd en werden door hem opgevangen in een aparte 
mailbox. Volgens de systeembeheerder vormden de e-mails 
‘spam’ die hij steeds weggooide. Hij achtte zijn privacy 
geschonden vanwege het ongevraagd openen van zijn mail-
box. 
Onderzoek wees uit dat het ging om grote aantallen e-mails 
per dag die waren geadresseerd aan het e-mailadres van de 
werknemer op school. En dat de werknemer hiervoor een 
aparte inbox had aangelegd. Onduidelijk bleef of de e-mail-
berichten tijdens werktijd waren geopend. 
Voor de werkgever voldoende redenen naar de kantonrech-
ter te stappen en de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden 
wegens dringende reden (en subsidiair wegens gewichtige 
redenen). 
De systeembeheerder had in plaats van het aanleggen van 
een inbox immers maatregelen moeten treffen om de school 
te verschonen van dergelijke onwenselijke e-mails. Het toela-
ten van porno was ook strijdig met het schoolbeleid waaraan 
hij had meegewerkt.  

De uitspraak
De rechter verweet de werknemer dat de systeembeheerder 
dagelijks enorme hoeveelheden porno ontving op een door 

hem op zijn werk ingerichte inbox zonder daartegen iets 
te ondernemen. Omdat niet kon worden aangetoond dat 
bijlagen waren geopend tijdens werktijd, werd de arbeids-
overeenkomst niet wegens dringende maar wegens gewich-
tige reden (vertrouwensbreuk) ontbonden. De werknemer 
- boven de 50 jaar en 4 jaar dienstbetrekking – ontving als 
schadevergoeding een maandsalaris bruto. 

Jurisprudentie
Het privacy vraagstuk bleef helaas in het midden. Jammer 
omdat op dit punt uiteenlopende jurisprudentie bestaat. De 
kantonrechter te Emmen stelde op �9 november �000 dat 
het recht van privacy minder zwaar telt dan het recht van 
een onderwijsinstelling niet met seksactiviteiten in verband 
te worden gebracht. De kantonrechter te Alkmaar (�7 juni 
�00�) stelde vast dat geen sprake was van willekeurige, bui-
tenproportionele of onzorgvuldige inbreuk van de privacy 
omdat het pornomateriaal bij toeval was waargenomen 
waarna alle computers werden gecontroleerd. De kanton-
rechter te Amsterdam (�6 juni �00�) daarentegen stelde het 
opslaan van porno op een eigen computer op een lijn met 
“pornografie die in de la van het bureau ligt”. Hij overwoog 
dat mensen die daarvan kennis nemen inbreken in de prives-
feer en “niet moeten zeuren als zij daar zaken aantreffen 
die zij liever niet hadden willen zien”. Dit kan anders liggen 
bij “overmatig beslag van de harde schijf of speciale soorten 
lectuur”.

Mr.drs. G.J. Heussen, advocaat VOS/ABB.
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een openbare school iets eigens waar 
ouders voor kunnen kiezen. Het is ook 
goed voor het imago”. 
De school sloot zich aan bij de 
Daltonvereniging, het team ging op 
cursus en de ouders werden geïnfor-
meerd. De profielkeuze viel goed. Een 
marketing-werkgroep gaat zorgen dat 
heel Pijnacker het te weten komt. De 
plaatselijke krant heeft al een eerste 
interview met Reuvers geplaatst.

Persoonlijke coach
Maar er gebeurde meer. “Ik ben 
mezelf meer gaan opstellen als een 
manager”, zegt Reuvers. “Daarbij 
heb ik veel steun gehad aan Hans 
Teegelbeckers, die optrad als mijn per-
soonlijke coach. Ik kwam er achter dat ik teveel geneigd was 
dingen zelf te doen. Nu overzie ik meer de hoofdlijnen. Ook 
pak ik pijnpunten directer aan”. 
Teegelbeckers vroeg een aanvullend pakket aan bij het 
Vervangingsfonds, waaruit een deel van zijn professionele 
begeleiding bekostigd kon worden. 
Teegelbeckers: “Ik kan niet garanderen dat het leerlingen-
aantal gaat stijgen, maar die kans wordt nu wel groot. Als 
de school niets had gedaan, was het zeker minder gewor-
den. Helemaal mooi wordt het als straks een van de locaties 
nieuwbouw krijgt, aangepast aan het Daltononderwijs. Dan 
zal deze school echt staan als een huis”.

Lucy Beker

Advies nodig?
Zoekt u ook begeleiding voor de versterking van uw 
school? Neem dan contact op met VOS/ABB Consulting via 
www.vosabbconsulting.nl. Of bel rechtstreeks met Hans 
Teegelbeckers, 06-5160��09. 
Mailen kan ook:  hteegelbeckers@vosabbconsulting.nl.

over onderwijs

Duidelijke keuze 
verbetert imago

Directeur Bertine Reuvers heeft alle vertrouwen in de toe-
komst van De Tweemaster nu de keuze is gemaakt. “De 
teamleden staan erachter, ze vormen een eenheid en ze stra-
len enthousiasme uit. Alleen dat al heeft een goed effect op 
ons imago”, vertelt ze.
De Tweemaster begon vorig jaar aan zijn verjongingskuur. 
In de jaren daarvoor was er veel gebeurd. Eén van de dislo-
caties, in een nieuwbouwwijk, groeide heel sterk en werd 
uiteindelijk een zelfstandige school. De overgebleven twee 
locaties lagen in een oudere wijk met weinig nieuwkomers, 
waardoor de aanwas van leerlingen begon te stokken. Hoe 
lang zou het nog goed gaan?

‘Meer smoel’
Het bestuur, de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs 
Pijnacker-Nootdorp, liet VOS/ABB onderzoek doen. “Daar 
kwam uit dat onze school wel degelijk bestaansrecht heeft”, 
vertelt Reuvers. “Maar dan moest de uitstraling naar buiten 
verbeteren. Onze school doet het goed, maar niemand weet 
het. De school moest meer smoel krijgen en ook was er een 
meer zakelijke aanpak nodig. Kortom, het roer moest om”. 
Om Reuvers als directeur te helpen bij de noodzakelijke 
veranderingen, investeerde het bestuur in een langdurige 

begeleiding door een 
consultant van 
VOS/ABB. Dat werd 
Hans Teegelbeckers. 
Hij hielp de school bij 
de profielkeuze.
“Die keuze was niet 
moeilijk, omdat op 
deze school al Dalton-
achtig werd gewerkt, 
met weektaken, zelf-
standige opdrachten 
en dergelijke”, zegt 
Teegelbeckers. “Het is 
dan echter beter om 
er ook echt het etiket 
Dalton op te plak-
ken. Daarmee krijgt 

Een duidelijke keuze voor een eigen profiel kan een school een flinke impuls geven. Dat 

is bijvoorbeeld te zien aan openbare basisschool De Tweemaster, gelegen in een ver-

grijzende wijk van Pijnacker. Op advies van VOS/ABB Consulting werd gekozen voor 

Daltononderwijs. Dit bij ouders populaire concept zal straks leerlingen van buiten de 

wijk gaan trekken, zeker als ook de marketing goed wordt aangepakt.

De Tweemaster is nu een Daltonschool
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Bertine Reuvers bij de hoofdlocatie van 
De Tweemaster: ‘Het roer moest om’.

Hans Teegelbeckers
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Presence

Senge, P.; Scharmer, C.O.; Jaworski, J.; 
Flowers, B.S.
Academic Service, �007
ISBN 978-90-5�61-5�6-8
�04 pagina’s
�8,95 euro

Met als ondertitel ‘Een ontdekkingsreis naar diepgaande 
verandering in mensen en organisaties’ gaat dit boek in op 
collectieve verandering. ‘Presence’ laat zien dat het er in de 
lerende organisatie om gaat een ommezwaai te maken van het 
vertrouwde ‘downloading’ (de gebruikelijke manier van den-
ken en handelen) naar ‘presencing’ (bewust ervaren van het 
hier en nu en zien wat zou kunnen zijn). De auteurs illustreren 
hun verhaal aan de hand van vele voorbeelden, vaak roerende 
persoonlijke verhalen en inspirerende ‘success stories’ uit het 
zakenleven. Daarbij passeert een breed scala aan beroemde 
denkers de revue, waaronder Lao Tse, Goethe, Martin Buber en 
Carl Jung.
Tenzij anders vermeld zijn de besproken boeken te koop in elke goede boekhandel.

Gezien in de boekhandel

Pimp je afdeling!
 

Jeroen Busscher
Academic Service, �007
ISBN 978 90 5�61 594 �
160 pagina’s
��,90 euro

Vergaderingen die vaker sleur 
zijn dan inspiratie, nieuwe 
ideeën waar niets van terecht-
komt, weerstand van mede-

werkers en management tegen elke vorm van veran-
dering – een heersende bedrijfscultuur en sfeer die alle 
creativiteit en ondernemingslust de kop indrukt. Er zit 
zoveel meer in, maar het komt er niet uit!
Wie hier iets van herkent, kan in ‘Pimp je afdeling’ 
lezen hoe zo’n cultuur te doorbreken is. Daarbij is con-
text het sleutelwoord. Groepsgedrag wordt namelijk 
gestuurd door de omgeving waarin mensen werken. 
Kleine aanpassingen in leiderschap, structuur, taak en 
fysieke omgeving kunnen echter grote gevolgen voor 
een afdeling hebben. Een boek voor leidinggevenden 
en ondernemers die meer uit hun medewerkers willen 
halen. Maar ook voor degenen die zélf in actie willen 
komen en hun collega’s willen verleiden tot beter, snel-
ler, creatiever, leuker. 

Gedragsproblemen in de basisschool en 
competenties van leraren

Hans van Gennip, Tessa Marx, 
Ed Smeets
ITS, �007
ISBN 978-90-5554-�18-�
98 pagina’s
10 euro

Vanuit het onderwijs zijn er 
steeds meer signalen over de 
toename van gedragsproble-
men. Parallel aan deze sig-

nalen loopt de ontwikkeling naar inclusief onderwijs. 
Meer leerlingen met probleemgedrag blijven in het 
reguliere onderwijs. Met de ontwikkelingen rondom 
de zorgplicht en het ‘rugzakje’ blijven de leerlingen 
die vroeger naar het speciaal (basis)onderwijs gingen 
nu vaker in het reguliere onderwijs. Welke consequen-
ties hebben deze ontwikkelingen voor de groepsle-
raar? Hoe om te gaan met gedragsproblemen? 
De auteurs brengen in dit boek in kaart welke compe-
tenties leraren in het basisonderwijs nodig hebben om 
adequaat te handelen bij kinderen met gedragspro-
blemen. Deze competenties zijn gericht op de preven-
tie èn aanpak van gedragsproblemen.

Handboek levensfasebeleid

Arjan Verhoeff (red.)
Werkgeversorganisatie AWVN, �007
ISBN 978-90-80�16�-8-7
�19 pagina’s
AWVN-leden: �0 euro
Leden van bij AWVN aangesloten 
branches: �0 euro
Derden: 40 euro

De Algemene werkgeversvereniging Nederland (AWVN) 
stelde dit boek samen om werkgevers de visie, instrumenten 
en acties aan te reiken om met levensfasebeleid aan de slag 
te gaan. Met als doel werknemers langer en op een prettige 
manier te laten werken.
Het handboek bevat geen kant-en-klaar recept. Wel biedt 
het een systematische aanpak om zicht te krijgen op knel-
punten in levensfasen, om beleid te ontwikkelen en vooral: 
om met resultaat levensfasebeleid in te voeren of te verbete-
ren. In vier hoofdstukken staan de ervaringen van vele tien-
tallen werkgevers op dit terrein.
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dere betaalde abonnementen geldt een 
korting: voor twee tot vijf extra abonne-
menten is dat 30 procent, bij zes of meer 
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Copyright: 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op eniger-
lei wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever.

Ledenservice

Lidmaatschap
Schoolbesturen van één of meer scholen 
voor openbaar en/of algemeen toeganke-
lijk onderwijs kunnen lid worden van 
VOS/ABB. De contributie bedraagt voor 
�007 voor het primair onderwijs 4,11 euro 
per leerling en voor het voortgezet onder-
wijs �,95 euro per leerling. Bijzondere 
scholen betalen � euro per leerling.
Bij het kennismakingslidmaatschap kan, 
tegen een gereduceerd tarief van � euro 
per leerling, een jaar lang gebruik wor-
den gemaakt van de dienstverlening 
en belangenbehartiging van VOS/ABB. 
Dubbellidmaatschap is ook mogelijk. Een 
bestuur dat lid is van een andere bestu-
renorganisatie kan volwaardig lid worden 
van VOS/ABB tegen het speciale tarief van 
� euro per leerling. 
Nadere informatie bij de ledenadmini-
stratie, Jeanette Craane, 0�48-404816, 
jcraane@vosabb.nl.

Helpdesk 
De helpdesk is bereikbaar voor alle vragen 
van leden op elk gebied: arbeidsvoor-
waarden, financiën, onderwijshuisves-
ting, juridische zaken e.d. Een team van 
deskundige medewerkers is van 8.�0 tot 
1�.�0 uur telefonisch bereikbaar, via de 
mail de hele dag. Op e-mailvragen wordt 
binnen �4 uur gereageerd. Telefoon 0�48-
405�50, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwsbrief
Leden ontvangen elke week per e-mail 
een gratis nieuwsbrief met praktische 
informatie voor bestuur en management. 
Het primair en voortgezet onderwijs krij-
gen elk een eigen editie. Schoolbestuur 
en –management kunnen een onbeperkt 
aantal e-mailadressen voor deze service 
doorgeven. Leden die nog geen e-mail-
nieuwsbrief ontvangen, kunnen zich op 
elk moment daarvoor aanmelden via de 
website www.vosabb.nl. Leden kunnen 
daar ook een gratis abonnement nemen 
op Nieuwsplein, een wekelijkse e-mail-
nieuwsbrief met relevant onderwijsnieuws 
uit internetbronnen en kranten.
Leden en niet-leden kunnen personeels-
advertenties plaatsen in de e-mailnieuws-
brief met gratis doorplaatsing op de 
website. Meer informatie en tarieven 
op www.vosabb.nl, rubriek ledenservice. 
Bellen of mailen kan ook: Irene Smit, 
0�48-405�0�, ismit@vosabb.nl
Adverteren kan ook in Over Onderwijs; 
raadpleeg hiervoor het colofon.

Bijeenkomsten 
Tweemaal per jaar houdt VOS/ABB in het 
hele land bijeenkomsten voor leden waar-
in één thema wordt uitgediept en actua-

VOS/ABB is de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke 
scholen, één van de grootste werkgeversorganisaties in het onder-
wijs. Bijna 400 besturen met circa 2800 scholen en ruim 850.000 
leerlingen zijn aangesloten. Het gezamenlijk streven is goed onder-
wijs voor alle kinderen. VOS/ABB behartigt de belangen van de 
leden en ondersteunt bestuur en management van de scholen, zowel 
collectief als individueel.

liteiten besproken door de deskundigen 
van VOS/ABB. Ook zijn er contactgroepen 
P&O. Er zijn aparte bijeenkomsten en con-
tactgroepen voor primair en voortgezet 
onderwijs. 
Informatie bij Anja van Rossum, 0�48-
405�8�, avanrossum@vosabb.nl

Publicaties
VOS/ABB geeft met enige regelmaat spe-
cials, brochures en katernen uit voor de 
leden. Elk lid ontvangt één exemplaar 
voor het bestuur en één voor elk van 
de aangesloten scholen. Bovenschoolse 
managers kunnen ook een gratis exem-
plaar ontvangen. Informatie bij Irene 
Smit, 0�48-405�0�, ismit@vosabb.nl 
Publicaties bijbestellen kan via de bestel-
lijn: bestellijn@vosabb.nl. Op de web-
site www.vosabb.nl staat in de rubriek 
publicaties een compleet overzicht van 
alle publicaties. Veel publicaties zijn te 
downloaden. Informatie via 0�48-405�0�, 
bestellijn@vosabb.nl

Website
VOS/ABB heeft een uitgebreide website 
die dagelijks wordt geactualiseerd. Voor 
leden staan hier praktische rubrieken als 
veelgestelde vragen en de Toolbox met 
rekenmodellen en instrumenten voor 
bestuur en management van scholen. Ook 
zijn de nieuwsbrieven, brochures, kater-
nen, cao’s en andere publicaties van 
VOS/ABB vanaf de website (rubriek publi-
caties) te downloaden.

Consulting
Leden en niet-leden kunnen bij VOS/ABB 
Consulting advies op maat aanvragen op 
elk gebied: bedrijfsvoering, organisatie, 
personeelsbeleid, coaching, onderwijs & 
zorg, huisvesting en juridische ondersteu-
ning. Leden betalen hiervoor een gere-
duceerd tarief. Informatie bij Riejanne 
Boeschoten, 0�48-405�4�, 
rboeschoten@vosabb.nl. 
Of kijk op www.vosabbconsulting.nl.

Niet-leden
Voor scholen, besturen en belangstel-
lenden die geen lid zijn van VOS/ABB, 
bestaat het volgende aanbod: de digitale 
nieuwsbrief, een abonnement op Over 
Onderwijs, de aanschaf van publicaties 
en het raadplegen van het open deel van 
www.vosabb.nl. 
Informatie en aanmelden via 
ismit@vosabb.nl met vermelding van het 
product van uw keuze en uw gegevens. 
Niet-leden kunnen ook gebruik maken de 
dienstverlening van VOS/ABB Consulting. 

Kijk op www.vosabbconsulting.nl.



Dit najaar wordt het boek De gelukkige klas van Theo Thijssen uitgereikt door de openbare 

bibliotheken. Reden voor VOS/ABB om onder de leden op zoek te gaan naar de gelukkigste 

klas van Nederland. Wij nodigen leerlingen van uw school uit te laten zien hoe positief zij over 

hun klas zijn. Ze kunnen eigen videopresentaties inzenden vóór woensdag 19 december 2007.

Meedoen? Kijk op www.vosabb.nl/degelukkigsteklas
Meer informatie: Annelies Schrijver, 0348 40 52 93, aschrijver@vosabb.nl. 

Gezocht

Goed onderwijs voor alle kinderen. Dat is waar de openbare 
en algemeen toegankelijke scholen voor staan. Onderwijs in 
de breedste zin van het woord. Als basis voor een gezonde 
samenleving. Als voorwaarde voor geluk.

de gelukkigste klas!


