
MAgAzINE vOOR hET OpENBAAR ONDERwIjS
Nummer 7, december 2013

Rammelende rekentoets

Apart havo-onderwijs: nodig of niet?

Crisis? Zó leidt u het in goede banen
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REDACTIONEEL 
BEELD: MARTINE SpRANgERS 

De wereld verandert in hoog tempo. Deze week las ik dat al de helft van de Neder-
landse huishoudens een tablet-computer in huis heeft. Een ding dat vijf jaar geleden 
nog niet bestond! Echt: de allereerste iPad werd op 27 januari 2010 aan pers en publiek 
getoond – door Steve Jobs himself. Drie jaar later kent iedereen ‘m, hebben andere 
fabrikanten hem nagemaakt en zijn er zelfs al scholen die hun onderwijs hebben 
gebaseerd op de iPad. 

Maar de verandering zit niet alleen in automatisering, gelukkig. In dit nummer van 
School! leest u dat er op de werkvloer wordt gewerkt aan een inhoudelijke vernieu-
wing van het havo-onderwijs. Dat lijkt nodig, want overal in het land worstelen 
scholen met de havo: de resultaten blijven op die afdeling wat achter, en de havisten 
doen het niet zo goed in het vervolgonderwijs. Dertig tot vijftig procent haakt in het 
hoger beroepsonderwijs vroegtijdig af. Het is mooi dat het voortgezet onderwijs zich 
inspant om die cijfers te verbeteren, onder meer door een ander aanbod van onderwijs 
en een betere begeleiding bij de keuze van de vervolgopleiding. De nieuwe Havo in 
Amsterdam is hier al ver mee: in dit nummer leest u hoe deze school het aanpakt.

Opmerkelijk is dat De nieuwe Havo ook een aparte, categorale school is geworden. Dat 
helpt, denkt men in Amsterdam. Het is pas de tweede categorale havo in het land, 
want bijna overal is de havo onderdeel van een (brede) scholengemeenschap, die van 
alle gemakken is voorzien. De vraag dient zich aan of het nieuwe havo-onderwijs, dat 
op zichzelf veelbelovend is, inderdaad wordt versterkt door een eigen (kleine) locatie. 
Mis je daarmee niet de voordelen die de brede scholengemeenschap biedt? In dit num-
mer (pagina 22 en 23) aandacht voor beide kanten van deze medaille. 

Als redactie zijn wij benieuwd hoe de professionals in het vo hier zelf over denken. 
Kiest u ook voor een nieuwe aanpak van het havo-onderwijs? Waar ligt bij u de 
focus? En: is een apart gebouw een deel van de oplossing? Laat het ons weten via 
www.vosabb.nl. 

Intussen komt de kerst alweer dichtbij. Straks, in de rust onder de kerstboom, hopen 
we u met dit nummer van School! te inspireren voor het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld 
met artikelen over de nieuwe, eveneens veelbelovende, elektronische leeromgeving 
Jeelo en de discussie over het 100 jaar oude artikel 23 van de Grondwet, dat naar ons 
idee hard aan modernisering toe is. Ik wens u fijne feestdagen en veel inspiratie en 
succes in 2014. <

Veelbelovend

Lucy Beker
Hoofdredacteur
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Meer weten?
T (036) 548 94 05 
E info@kanjertraining.nl

www.kanjertraining.nl
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Doet u mee?

De campagne heeft tot doel personeel, 
ouders en leerlingen bewust te maken 
van de meerwaarde van het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Onder het motto ‘Ik ben welkom’ laten 
de scholen een week lang zien waar 
ze voor staan: dat écht iedereen hier 
welkom is en dat er daarbij daad-
werkelijk respect en aandacht is voor 
verschillende levensbeschouwingen. 
Daarmee is de openbare en alge-
meen toe gankelijke school dé school 
waar kinderen goed worden voorbe-
reid op de samenleving van vandaag. 

Ook dit schooljaar 

komt er weer een 

campagne voor het 

openbaar en alge

meen toegankelijk 

onderwijs: de derde 

School!Week van  

17 tot 21 maart 2014. 

Een jaarlijks feest 

met een krachtige 

boodschap. 

Nieuw: win een tablet Layar  
laat  
deze  
krant  
leven

School!Week

In deze actiekrant vindt u 

veel inspirerende ideeën, 

maar kijk ook op de website 

www.openbaaronderwijs.nu, 

Daar kunt u stickers, kleur-

platen, posters en ander 

actiemateriaal bestellen.  

Er staat zelfs een kant-en-klare 

powerpointpresentatie over 

de kernwaarden, geschikt 

voor een ouderavond of  

de basis voor een interview 

met de plaatselijke pers.

Basisschool  
De Carrousel in 
Heerhugowaard 
heeft zin in de 
School!Week. 
(Archieffoto: 
John Oud).

Eigenlijk hoeft hier geen denominatie 
bij te staan: het is gewoon de School. 
De naam School!Week verwijst naar 
een wereld zonder denominaties, 
waarin alle kinderen gewoon samen 
naar School gaan.
Aan de eerste twee School!Weken 
deden al honderden scholen mee, 
en de eerste signalen wijzen er op dat 
in 2014 nóg meer scholen aanhaken. 
Dat is mooi, want hoe meer actie, hoe 

krachtiger het geluid. In week 12 van 
2014 moet de pers in het hele land bol 
staan van het positieve nieuws over het 
openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. 
Deze actiekrant is bedoeld om u te 
inspireren bij het opzetten van een 
feestelijk programma met een trotse 
boodschap over het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. Doet 
u ook (weer) mee? •

Deze actiekrant is ver-
rijkt met Layar. Daarmee 
wordt de papieren krant 

interactief. Download 
de Layar-app met uw 
mobiele telefoon en 

scan de pagina’s waar 
het Layar-logo op staat. 
U komt direct uit bij extra 

informatie en films op 
internet. •

De eerste 100 scholen of besturen die 
zich opgeven voor deelname aan de 
campagneweek voor het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs, 
ontvangen een feestelijk cadeautje, 
aangeboden door De Badge Group. 
Ook wordt onder hen een Acer Aspire 
P3 tablet verloot. 
Stuur een mailtje naar het adres ikben-
welkom@vosabb.nl waarin u aangeeft 
wat uw programma in de School!Week 
wordt, dan maakt u kans op de tablet 
ter waarde van 599 euro, die gratis ter 
beschikking is gesteld door The Rent 
Company in Rosmalen. Vergeet niet 
in die mail ook uw naam en de naam 
van uw school of bestuur te vermelden, 
evenals uw telefoonnummer. Doe het 
snel, want de eerste aanmeldingen zijn 
al binnen. •

Wie meedoet aan de 
School!Week 2014,  

maakt kans op een 

gratis tablet!

Tip!

Download de gratis 
Layar App

Scan de artikelen 
met dit logo

Ontdek de 
interactieve content

INTERACTIVE PRINT

Download de gratis 
Layar App

Scan de artikelen 
met dit logo

Ontdek de 
interactieve content

INTERACTIVE PRINT

Download de gratis 
Layar App

Scan de artikelen 
met dit logo

Ontdek de 
interactieve content

INTERACTIVE PRINT

Download de gratis 
Layar App

Scan de artikelen 
met dit logo

Ontdek de 
interactieve content

INTERACTIVE PRINT

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Kent u Tristan nog van de  

School!-iPadkaart kaart met Layar?

SCAN
MET 
LAYAR

Havo als aparte school
‘Omdat de havist wezenlijk anders is dan de vwo’er’. Nodig of niet?

Communicatie in tijden van crisis
Drie communicatiespecialisten schieten u (gratis!) te hulp bij een 
calamiteit op school

Rammelende 
rekentoets
‘Aandacht voor rekenen is goed, 
maar deze toets is slecht’

School!Week
Actieweek met conferentie openbaar onderwijs

En verder:
03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column
 Marijke van Hees

10 De vijf vragen: Utrecht

12  Medezeggenschap 
afgestoft

14 Artikel 23:
  Toekomst zonder 

duale bestel

18  Inspiratiekalender 
slaat aan

20 Jeelo
 Je eigen leeromgeving

24 WMS
 Houd het simpel!

25 Aan het woord
 ‘Onderwijs zonder grenzen’

26 Ameland
 Een verhaal apart

31 Zeeuws krimpballonnetje

32 School! antwoordt

34 School! en excursie
 Titanic in Amsterdam

35 School! en recht

36 Opmerkelijk

18

16

28

30



06 | SChOOL! 7 - deceMber 2013

 kORT NIEuwS

Staat uw school al in VO Gids?
De nieuwe VO Gidsen zijn naar de basis-
scholen verstuurd. Dit schooljaar is de to-
tale oplage van deze regionale keuzegidsen 
180.000. Dat is 20.000 meer dan afgelopen 
schooljaar. 

De regio-edities van VO Gids worden in het 
hele land gratis verspreid onder leerlingen 
uit groep 8 van de basisscholen. Scholen 
voor voortgezet onderwijs kunnen zich in de 
gids op eigen pagina’s presenteren. Inmid-
dels kent de VO Gids verspreid over het hele 
land 57 regio-edities. In al die edities belicht  
VOS/ABB over twee pagina’s de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs. Voor vo-scholen 
die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangeslo-
ten, geldt een kortingsregeling als ervoor wordt 
gekozen om naast in de eigen regio-editie ook 
eigen profileringspagina’s te plaatsen in één 
of meer edities van aangrenzende regio’s. De 
korting kan oplopen tot 30 procent.

< Voor meer informatie neemt u contact op 
met uitgever Axel van ‘t Hoen: 06-49280415,  
axel.vanthoen@devogids.nl.

VOS/ABB  
gaat 
verhuizen
VOS/ABB komt nog 
d ic hter bij  station 
Woerden te zitten. Op 
de nieuwe locatie is 
onder andere een grote 
zaal voor cursussen en 
andere bijeenkomsten.

VOS/ABB gaat weg uit 
het pand aan de Pola-
nerbaan in Woerden, 
omdat de eigenaar dat 
pand gaat verhuren aan 
een andere onderwijsor-
ganisatie. Voordeel van 
het nieuwe pand aan de 
Houttuinlaan is dat het 
tegen een aanmerkelijk 
lager huurtarief over 
betere voorzieningen 
beschikt en na de ver-
bouwing, die nu wordt 
uitgevoerd, een uitstra-
ling zal hebben die past 
bij de huidige tijd.
Het pand aan de Hout-
tuinlaan ligt op steen-
worp afstand van sta-
tion Woerden. Het heeft 
eigen parkeergelegen-
heid. Naast het station 
is bovendien een groot 
parkeerterrein.

Het nieuwe adres  
per 13 januari 2014 is:
VOS/ABB
Houttuinlaan 8
3447 GM Woerden

Het centrale telefoon-
nummer 0348-405200 
blijft gewoon bestaan. 
Dat geldt ook voor post-
bus 162, 3440 AD Woer-
den en voor het telefoon-
nummer 0348-405250 
van de Helpdesk van 
VOS/ABB. < 

Scholen op de kaart
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft op 11 november op basisschool De Schakel in 
Utrecht het officiële startsein gegeven voor de website www.scholenopdekaart.nl. 

De site bevat informatie van alle basisscholen 
en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. De 
resultaten staan in de context van de scholen, 
zoals de herkomst van de leerlingen, hun ver-
volgonderwijs en de samenstelling van het 
team. De website zal verder uitgroeien tot een 

middel waarmee ouders en andere belangheb-
benden eenvoudig hun weg kunnen vinden. 
In de rubriek Vijf vragen op pagina 10-11 gaat 
directeur Ronald Goosen van de openbare dal-
tonbasisschool Pieterskerkhof in Utrecht in op 
het belang van www.scholenopdekaart.nl. < 

Teamtraining Andere schooltijden
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) biedt een nieuwe teamtraining aan over andere 
schooltijden. Scholen die lid zijn van de VOO krijgen 15 procent korting.

Steeds meer scholen overwegen om iets te 
veranderen aan hun schooltijden. Daarbij ko-
men allerlei praktische vragen aan de orde. 
Soms is een aanpassing wenselijk vanwege 
een betere aansluiting met de buitenschoolse 
opvang. Of er wordt nagedacht over een con-
tinurooster om daarmee de tussenschoolse 
opvang anders te regelen. En soms hebben 
de ouders en de school verschillende wensen. 
Uiteraard moet het belang van de kinderen bij 
de aanpassingen voorop staan. 

De teambijeenkomst Andere Schooltijden 
biedt u: 
•  alle benodigde informatie en argumenten 

om een keuze te kunnen maken met betrek-
king tot schooltijden;

•  een plan van aanpak voor een eventuele 
verandering van schooltijden. 

< U kunt vrijblijvend contact opnemen met be-
leidsadviseur Flora Breemer om de bijeenkomst 
inhoudelijk te bespreken, via f.breemer@voo.nl 
of 036-5331500. 
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‘Bijzonder 
onderwijs niet 
bekostigen’
Lezers van dagblad De Telegraaf 
vinden dat bijzonder onderwijs, in-
gericht op basis van geloof, niet door 
de overheid moet worden bekostigd.

Dat is de uitkomst van een peiling 
die de krant had opgezet naar aan-
leiding van de voorgenomen sluiting 
van een evangelische basisschool in 
Rotterdam, waar de onderwijskwa-
liteit onder de maat was. De res-
pondenten van de Telegraaf geven 
de voorkeur aan openbare scholen, 
waar levensbeschouwelijke vor-
ming wordt gegeven met aandacht 
voor verschillende godsdiensten. Ze 
denken dat aparte religieuze scho-
len zorgen voor verdeeldheid in de 
samenleving. De Telegraaf-lezers 
vinden verder dat het openbare on-
derwijs gratis moet zijn, en dat ou-
ders die toch kiezen voor een school 
die past bij hun geloofsovertuiging, 
dat onderwijs zelf moeten betalen.
Artikel 23 van de Grondwet over de 
vrijheid van onderwijs regelt sinds 
1917 de gelijke bekostiging van open-
baar en bijzonder onderwijs. Op po-
litiek niveau wordt op dit moment 
wel gedacht aan modernisering van 
artikel 23. VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs nemen deel aan 
die discussie en pleiten voor beëindi-
ging van het duale onderwijsbestel 
met zuilair ingerichte scholen. ‘Het 
is een logische gedachte om het on-
derwijs te ontzuilen’. < Lees meer op 
pagina 14 en 15 van dit nummer.

Verdraagzaam theater
VOS/ABB’s samenwerkingspartner Theater AanZ is verkozen tot Ambassade van 
de Verdraagzaamheid 2013.

Theater AanZ maakt (seksuele) diversiteit zichtbaar en bespreekbaar door middel 
van interactieve theatervoorstellingen in onder andere scholen. VOS/ABB werkt sa-
men met Theater AanZ, omdat aandacht voor diversiteit past binnen de kernwaar-
den van het openbaar onderwijs. Speciaal voor de School!Week 2014 heeft Theater 
AanZ een aanbod waar scholen gebruik van kunnen maken. Het aanbod kan inte-
ressant zijn voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. < Kijk hiervoor op  
www.openbaaronderwijs.nu

School aan Zet op maat
Besturen die met hun scholen beleids- en ontwikkelingstrajecten doorlopen, kunnen zich aanmelden voor School aan Zet. 
Naast de reguliere gesprekkencycli kunt u gebruikmaken van een aanbod dat specifiek op de eigen situatie wordt afgestemd. 

Anna Schipper van VOS/ABB is een van de experts van School aan 
Zet. Zij hoort tijdens haar werk vaak dat er behoefte is aan maat-
werk. Besturen en hun scholen kunnen dan ook kiezen voor ver-
schillende variaties. De timing en/of het thema kunnen op speci-

fieke wensen worden afgestemd. Het is ook mogelijk om School aan 
Zet te laten aansluiten op bovenschoolse projectgroepen, leerteams 
en werkgroepen. < Meer informatie? Ga naar www.schoolaanzet.nl, 
bel 070-3119719 of mail naar administratie@schoolaanzet.nl.

Krimp zet door
De trend die in feite al bekend was, wordt bevestigd door cijfers van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW: de krimp van het aan-
tal leerlingen in het primair onderwijs zet door, waardoor ook het voortgezet 
onderwijs ermee te maken krijgt.

DUO heeft bestanden online gezet, waar-
in het aantal leerlingen per vestiging op 
1 oktober 2013 staat vermeld. Uit de ge-
gevens blijkt dat de basisscholen dit jaar 
zijn gestart met ruim 21.000 leerlingen 
minder dan in oktober vorig jaar. Dat is 

een daling van 1,4 procent. Het speciaal 
basisonderwijs daalt sneller: daar waren 
4,4 procent minder leerlingen. Vergeleken 
met 2008 zijn er nu in het primair onder-
wijs 70.000 leerlingen minder (daling van 
1,55 naar 1,48 miljoen). <
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Goed rapport voor Helpdesk VOS/ABB
Adequaat, deskundig, razendsnel, maar soms wat te juridisch. Dat is in een notendop de mening van gebruikers van de 
Helpdesk van VOS/ABB die hebben meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek. 

De meeste respondenten gaven een 8 of 
zelfs een 9 aan de Helpdesk van VOS/ABB. 
Zowel de eerstelijns- als tweedelijns-
dienstverlening worden zeer gewaar-
deerd. ’De antwoorden zijn overzichtelijk 
en juridisch onderbouwd en daarmee 
meteen bruikbaar voor beleid’, zo luidt 
een van de reacties. Niet alle responden-
ten wisten dat de mogelijkheid bestaat 
om dossiers te laten behandelen. Ook die 
dienstverlening is in principe gratis. 
De eveneens gratis cursussen en trai-
ningen van de Helpdesk van VOS/ABB 
zijn breed bekend. Dat er veel interesse 

voor is, blijkt niet alleen uit het feit dat 
er altijd een groot aantal deelnemers is, 
maar ook uit de vele ideeën die de res-
pondenten hebben aangeleverd voor 
toekomstige cursussen en trainingen. 
Onderwerpen die worden genoemd zijn 
‘krimp en personeelsbeleid’, ‘ontslag bij 
arbeidsongeschiktheid’ en financiële en 
begrotingstechnische kwesties.
Uit het onderzoek komt ook een aantal 
verbeterpunten naar voren. Zo wordt 
opgemerkt dat de advisering niet altijd 
overeenkomt met die van andere organi-
saties. Dit kan te maken hebben met het 

feit dat sommige kwesties van diverse 
invalshoeken kunnen worden bekeken. 
Een aantal deelnemers aan het onder-
zoek merkt op dat de Helpdesk soms een 
te juridische insteek kiest, waardoor de 
advisering soms moeilijk te begrijpen is. 
‘Maar na telefonisch doorvragen is het 
altijd prima opgehelderd, complimen-
ten!’, aldus een van de deelnemers aan 
het tevredenheidsonderzoek. < De Help-
desk van VOS/ABB is elke werkdag van 
08.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar 
op 0348-405250. Mailen kan naar help-
desk@vosabb.nl.

Goedkopere energie:  
nieuwe mogelijkheid
VOS/ABB krijgt verzoe-
ken van leden om aan 
te haken bij de onlangs 
afgeronde Europese aan-
besteding van energie. 
Dat kan niet meer, maar 
als geïnteresseerde be-
sturen samen genoeg 
volume creëren, zou een 
volgende energieaanbe-
steding tot de mogelijkheden kunnen behoren. 

Het huidige collectief voor energie-inkoop van Energie voor Scholen 
loopt op 31 december 2014 af. De Europese aanbesteding voor de pe-
riode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 is in november suc-
cesvol afgerond. Voor elektriciteit is de winnaar De Vrije Energie Pro-
ducent (DVEP). Dit is ook al de leverancier van de huidige collectieven 
die Europees zijn aanbesteed. Voor de deelnemers verandert er vanaf 
1 januari 2015 dus niets. Op dit moment wordt de elektriciteit aan de 
groep die niet Europees is aanbesteed geleverd door Qwint. Dit is een 
volle dochteronderneming van DVEP. Dit deel zal dus switchen. Voor 
de levering van aardgas is Eneco Business B.V de winnaar. Nu zijn er 
diverse leveranciers. Dit betekent dat de meeste deelnemers op 1 januari 
2015 switchen. 
U kunt niet meer aanhaken bij de onlangs afgeronde Europese aanbe-
steding. Wel is het mogelijk om u aan te melden voor een eventuele ex-
tra Europese aanbesteding. < Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact 
op met Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl.

Beste onderwijs
werkgevers
De openbare school voor speciaal basison-
derwijs De Meander in Assen en het even-
eens openbare Beatrix College in Tilburg zijn 
verkozen tot de beste onderwijswerkgevers 
van 2013.

Medewerkers konden hun school nomineren 
voor de verkiezing. De scholen met de meeste 
stemmen kregen een uitgebreid onderzoek 
onder alle personeelsleden. Sbo De Meander in 
Assen en het Beatrix College in Tilburg kregen 
uiteindelijk de eretitel. ‘We zijn trots op onze 
verkiezing en zien het als een stevige aanmoe-
diging op de ingeslagen weg door te gaan!’, zo 
laat het Beatrix College weten op zijn website. 
In het juryrapport staat onder meer dat de 
school zich kenmerkt door laagdrempeligheid. 
‘Er wordt goed geluisterd naar de inbreng van 
het personeel’, aldus de jury. Ook in Assen zijn 
ze trots: ‘Deze prestigieuze prijs is een erken-
ning en waardering voor onze dagelijkse in-
zet om het beste uit de leerlingen en onszelf te 
halen’, schrijft directeur Henk Westerhof van 
sbo De Meander.
De initiatiefnemers van de verkiezing zijn de 
Docentenbank, de Nederlandse School voor 
Onderwijsmanagement en DUO Onderwijs-
onderzoek. <
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COLuMN  kORT NIEuwS

Kerst op de openbare school
Elke school is anders. De sfeer, de geluiden of de stilte, keurig of rommelig: je voelt het. 
Een school in de grote stad is anders dan een kleine school op het platteland. Maar 
ook buurtscholen in de stad verschillen onderling, en op het platteland evenzeer. De 
omgeving waar een school staat, de leerlingen en ouders, hun achtergrond, de opvat-
tingen van leerkrachten: het zijn belangrijke factoren die de cultuur of identiteit van 
de school bepalen. Ook openbare scholen verschillen. Want elke school maakt eigen 
keuzes, legt accenten en bepaalt zelf haar karakter, waarmee zij zich onderscheidt 
van andere scholen. 

Alweer enkele jaren geleden beschreef de VOO in samenwerking met het APS voor 
pabo-studenten hoe openbare scholen omgaan met religieuze vieringen, en religie 
en levensbeschouwing in het algemeen. De verschillen waren groot. Op een kleine 
openbare school in het katholieke zuiden van het land organiseerde het team rond de 
kerstdagen een boswandeling. Het religieuze element was hier tijdens kerst niet aan-
wezig. Dat bleek niet te komen doordat het team een atheïstische of antichristelijke 
instelling had, maar doordat de school pas net was opgericht en de schoolleiding er de 
voorkeur aan gaf om eerst maar iets neutraals te doen. Het jaar daarop zou de school 
het beleid al veranderen, vooral omdat leerlingen en ouders zich erover verwonderden 
dat er op school geen kerststal was. In Friesland bleek in een overwegend niet-gelovig 
stadje - met een sterk socialistische achtergrond - een openbare school te zijn waar de 
leerlingen al sinds jaar en dag een volledig kerstspel opvoerden, compleet met Jezus, 
Maria, Jozef, de herdertjes, de drie koningen, de os en de ezel.

Hoe je op school Kerstmis viert, of andere feestdagen, hangt af van de opvattingen 
van het team, maar ook van de ouders en leerlingen. Op veel scholen wordt het traditi-
onele kerstverhaal uit de Bijbel verteld, ook op openbare scholen. Maar veel openbare 
scholen kiezen voor een meer neutrale vertaling van de kerstgedachte, bijvoorbeeld 
door het voorlezen van een ander mooi verhaal met een morele boodschap. Als open-
bare school houd je rekening met de verschillende opvattingen en achtergronden van 
kinderen en hun ouders. Want openbare scholen kiezen geen partij. 

Dat is ook het mooie aan het openbaar onderwijs: dat verschillende levensovertuigin-
gen, denkbeelden en opvattingen gelijkwaardig zijn. De school spreekt geen voorkeur 
uit, maar geeft de ruimte om erover in gesprek te gaan. Kinderen leren zo om een 
eigen keuze te maken, in vrijheid en met respect voor de opvatting van een ander. 
De grondhouding die we in het openbaar onderwijs bij kinderen willen stimuleren, 
is ‘kritisch zijn op een positieve manier’. Om dat te bereiken, ligt er voor iedere leer-
kracht een schone taak. <

Wegens afwezigheid van  
Bert-Jan Kollmer is de column 
in dit nummer van de hand 
van Marijke van Hees, 
voorzitter van de Raad van 
Toezicht van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs.

Marijke van Hees
Voorzitter Raad  
van Toezicht VOO
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‘Laat maar zien  
wat je doet!’
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TEkST EN fOTO: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

Een van de oudste openbare basisscholen van Nederland staat op het karakteristieke 
pieterskerkhof in hartje utrecht. Directeur Ronald goosen laat niet alleen graag het 

mooie gebouw zien, maar vooral ook wat zijn school te bieden heeft. ‘Transparantie is het 
vertrekpunt, daar krijg je respect voor terug.’

Waarom is het zo belangrijk om 
transparant te zijn?
‘Als je als school niet transparant bent 
over wat je doet of niet doet, geef je 
zonder dat je dat wilt ruimte voor gis-
sen. Ouders weten heel goed wat er in 
de school speelt of moet spelen. Als je 
geen openheid van zaken geeft, wor-
den er verbanden gelegd en indrukken 
ingevuld, met het risico dat er een beeld 
ontstaat dat niet klopt met de waarheid. 
Dan kan er wantrouwen ontstaan. Wees 
niet bang voor reacties, want als mensen 
alleen maar ja-knikken, gaat het afvlak-

ken. Het is juist goed om in de spiegel te 
kijken, daar maak je elkaar sterker mee.’

Daarom geeft uw school veel 
informatie op de nieuwe website 
scholenopdekaart.nl?
‘Ja, dat klopt. Ouders kunnen op die web-
site zien wat scholen te bieden hebben. 
Scholenopdekaart.nl is in ontwikkeling, 
nog lang niet alle scholen geven een toe-
lichting op de cijfers van bijvoorbeeld 
de inspectie, maar het is een heel goed 

initiatief van de sector zelf. Het grote 
voordeel is dat we zelf de context kun-
nen geven waarbinnen ouders de cijfers 
kunnen interpreteren. Dat is anders met 
bijvoorbeeld de citoscorelijst van RTL 
Nieuws, waar de context erg mager was. 
Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die 
alleen naar de kale cijfertjes en grafiekjes 
kijken.’

Passen de openheid en transparantie 
in de cultuur van uw school?
 ‘We zijn een daltonschool. Dat brengt 
een grote mate van zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid van de leerlin-
gen met zich mee en de wil om met el-
kaar samen te werken. Dat kunnen ze 
alleen waarmaken in een cultuur van 
openheid. We willen dat ze steeds meer 
eigenaarschap van hun eigen leerpro-
ces tonen. Het mooie is dat je pas kunt 
leren als je durft fouten te maken. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de organisatie. 
Je ontwikkelt je school, samen met het 
team en ouders, waarbij je met elkaar de 
koers bepaalt en plannen uitvoert. Door 

transparantie en communicatie is er be-
trokkenheid en ontstaat er draagvlak. 
Laat dus maar zien wat je doet!’

Als we kijken naar het onderwijs 
van de toekomst, wat zijn dan nu 
belangrijke ontwikkelingen?
‘Wat ik heel belangrijk vind, is wat we 
met een goed Nederlands woord 21st 
century skills noemen. De kinderen die 
nu op de basisschool zitten, komen over 
ongeveer 15 jaar op de arbeidsmarkt. 
Welke banen zijn er dan? Waar leiden we 
ze voor op? Er is een sterke verschuiving 
van kennis naar vaardigheden. Waar 
vroeger feitjes werden geleerd, gaat het 
nu om toepassen van kennis. Hoe zoek je 
dingen op, hoe deel je kennis met ande-
ren? ICT is daarbij belangrijk, maar dat 
is en blijft een middel en nooit een doel 
op zich.’

Wilt u ook letterlijk uw school  
laten zien?
‘Absoluut! Vandaar deze foto. Onze school 
werd in 1826 opgericht. De voorkant is 
nog helemaal origineel, terwijl achter 
de gevel een gebouw zit dat in de jaren 
tachtig grondig is verbouwd. We zitten 
hier op het Pieterskerkhof op een uniek 
plekje midden in de oude binnenstad 
van Utrecht. Als je het mij vraagt, is dit 
de mooiste school van Nederland!’ <

‘Van fouten kun je leren’

vIjf vRAgEN 

‘Laat maar zien  
wat je doet!’
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TEkST: MARION BRAAT
BEELD: MARCEL MOLLE

  MEDEzEggENSChAp

‘De medezeggenschap 
goed afgestoft’

Al twee keer een grote zaal vol ouders en personeelsleden, een goed gelezen nieuwsbrief 
en een fraaie huisstijl. De gezamenlijke gMR van de stichtingen SpOOR en OpSO zet flink in 

op communicatie met de achterban. En het werkt. Medezeggenschap leeft in waterland. 
De voorzitter: ‘Dit is medezeggenschap zoals het is bedoeld’.

De situatie van deze GMR is 
niet bepaald alledaags. In de 
Noord-Hollandse regio Wa-
terland zijn twee stichtingen 

voor openbaar onderwijs actief: OPSO en 
SPOOR. De scholen van OPSO bevinden 
zich in Purmerend, terwijl SPOOR die in 
de dorpen daaromheen bestiert. Enkele 
jaren geleden sloegen de besturen de han-
den ineen met als gevolg een intensieve 
samenwerking met een gedeeld college 
van bestuur en een gezamenlijk stafbu-
reau. GMR-voorzitter Niels Bonenkamp: 
‘Tegen deze achtergrond leek het niet 
meer dan logisch om ook de medezeggen-
schap samen op te pakken’. Het bleek de 
start van een nieuw, buitengewoon pro-
actief medezeggenschapsorgaan.

In elkaar vlechten
Toch was de samenvoeging van de GMR’s 
van OPSO en SPOOR geen eenvoudige klus. 
Niet lang na de invoering van de Wet me-
dezeggenschap op scholen in 2006 had 
SPOOR de directe vertegenwoordiging per 
school al losgelaten. De geografische verte-
genwoordiging per dorp was daarvoor in 
de plaats gekomen. De OPSO-GMR werkte 
echter nog traditioneel met een ouder en 
een personeelslid als afgevaardigden van 
iedere school; afstand doen van dat prin-
cipe was lastig. Toch lukte het om beide ra-
den in elkaar te vlechten. Bonenkamp was 

daarbij nauw betrokken: ‘De kracht was 
dat het initiatief hiervoor van de GMR’s 
zelf kwam. De nieuwe raad is echt uit de 
beide vroegere GMR’s ontstaan. Als onze 
besturen konden samenwerken moesten 
we de medezeggenschap toch ook op die 
manier kunnen organiseren.’

Het resulteerde anderhalf jaar geleden 
in een GMR van zestien personen, acht 
namens OPSO en acht namens SPOOR, 
waarbij elk lid meerdere scholen verte-
genwoordigt. Voor elk van de twee bestu-
ren werd daarnaast een kwaliteitszetel 
voor het speciaal onderwijs toegevoegd.

Nieuw elan
De nieuwe structuur leidde tot nieuwe 
inzichten. Bonenkamp: ‘Toen we de vorm 
van de GMR aan het opschudden waren, 
gingen we vanzelf nadenken over de 
vraag wat nu eigenlijk de bedoeling van 
medezeggenschap is. We gingen veran-
deren en verkleinen, maar we stelden 
onszelf tegelijkertijd de vraag wat voor 

soort GMR we dan wilden zijn. Ineens 
zagen we allerlei mogelijkheden om de 
stem van ouders en personeelsleden te 
doen gelden en samen met het college 
van bestuur aan de toekomst van onze 
organisaties te werken. We zaten in een 
flow, er ontstond een nieuw elan en we 

besloten te onderzoeken hoe we onze rol 
echt serieus konden oppakken.’

Communicatie
De nieuwe GMR ging voortvarend aan de 
slag. De voorzitter: ‘Kleiner en slagvaar-
diger noemden we onszelf. Dat moesten 
we natuurlijk wel waarmaken. Commu-
nicatie bleek daarvoor het sleutelwoord. 
Met het bevoegd gezag, maar vooral met 
de achterban. Daar hebben we veel ener-
gie ingestoken’.
De nieuwe GMR wilde herkenbaar, aan-
spreekbaar en vooral benaderbaar zijn. 
Liever direct contact met ouders en per-
soneelsleden dan een digitaal platform. 
Er kwam een eigen GMR-huisstijl waar-

‘Een buitengewoon pro-actief 
medezeggenschapsorgaan’
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door nieuwsbrieven, vergaderstukken en 
zelfs het jaarverslag direct herkenbaar 
waren als GMR-materiaal. Bonenkamp: 
‘De GMR nieuwe stijl hecht aan professi-
onaliteit. Onze achterban waardeert dat, 
het wekt vertrouwen.’ 

Achterbanbijeenkomsten
Dat de verfrissende aanpak van de GMR 
bij de achterban in goede aarde valt, was 
goed te merken aan de opkomst bij de 
twee achterbanbijeenkomsten over de 
teruglopende leerlingenaantallen die in 
2013 plaatsvonden. Bonenkamp was er 
erg blij mee: ‘Krimp is natuurlijk een hot 
item. En niet alleen in de kleinere dorpen 
hoor, in de stad speelt het net zo goed. 

Het leek ons bij uitstek een onderwerp 
waarover veel ouders en personeelsleden 
meer zouden willen weten. Dat hadden 
we goed ingeschat, de eerste keer waren 
er 120 belangstellenden. De tweede keer 
waren het er wel minder, maar toch nog 
altijd ruim 50. Ongekend voor een GMR-
bijeenkomst!’
De GMR pakte de beide avonden met de 
nodige flair aan en zorgde voor deskun-
dige sprekers (onder meer Frank Kals-
hoven, directeur van de Argumentenfa-
briek) en voor een aansprekende locatie: 
popzaal P3 in Purmerend. Het college van 
bestuur deed mee aan een forumdiscus-
sie en uiteraard verscheen er na afloop 
een speciale thema-nieuwsbrief. Als een 

soort spin-off worden plannen gemaakt 
voor vervolgbijeenkomsten op de scho-
len zelf. 

Budget
De GMR van OPSO en SPOOR slaagt er dus 
goed in om zowel met de achterban als 
met het college van bestuur in gesprek 
te komen. Uiteraard zijn daar faciliteiten 
voor nodig. Bonenkamp: ‘Door de grote 
bijeenkomsten en de mooie huisstijl lijkt 
het misschien alsof we over een bijzon-
der budget beschikken, maar dat valt in 
feite mee. Onze besturen houden zich 
aan de faciliteitenregelingen zoals die 
wettelijk gelden. Wel is het zo dat we de 

mogelijkheden graag ten volle benutten: 
uren voor personeelsleden, een vacatie-
vergoeding voor de ouders en een bud-
get op basis van een goed onderbouwd 
activiteitenplan. Je merkt wel dat, als je 
planmatig en doordacht bezig bent, het 
bestuur dat waardeert en honoreert; zij 
zien immers ook steeds meer dat ons 
werk ertoe doet.’ 
Toch zijn de financiën niet het belang-
rijkste kapitaal dat deze GMR ter be-
schikking staat: ‘Het allerbelangrijkste 
zijn de mensen, de GMR-leden die de 
drive hadden om de medezeggenschap 
hier eens goed af te stoffen.’ Zijn advies 
aan andere GMR’s: ’Enthousiast maakt 
enthousiast!’ <

‘Wij hechten aan 
professionaliteit,  

dat wekt 
vertrouwen’
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 ARTIkEL 23
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: jACquELINE NOLTE

Gezonde toekomst 
zonder duale bestel

De modernisering van artikel 23 van de grondwet moet uiteindelijk leiden tot het concept 
‘school’, waarin denominaties geen rol meer spelen. Dat hebben vOS/ABB en de vereniging 
Openbaar Onderwijs ingebracht tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede kamer. Een 
voorgenomen besturenfusie in zuid-Limburg illustreert de positieve stappen die worden 

gezet om los te komen van de scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Het gesprek op 14 november 
met de vaste Kamercommis-
sie voor OCW stond in het 
teken van het advies Artikel 

23 Grondwet in maatschappelijk per-
spectief, dat de Onderwijsraad in april 
2012 heeft uitgebracht. Uit de reactie 
van staatssecretaris Sander Dekker op 
dit advies bleek dat het kabinet er veel 
aanknopingspunten in ziet. Beleidsme-
dewerker Ronald Bloemers, die namens 
VOS/ABB aan het rondetafelgesprek 
deelnam, zegt daarover: ‘Dekker vindt 
net als de Onderwijsraad dat richting-

vrij plannen onderdeel moet zijn van de 
modernisering van artikel 23. Dat vin-
den wij ook, omdat het fundament van 
de Nederlandse samenleving niet meer 
bestaat uit strikt gescheiden protestants-
christelijke, rooms-katholieke en andere 
zuilen. Het duale onderwijsbestel met 

zuilair ingerichte scholen is dus niet 
meer van deze tijd. Daarom is het een 
logische gedachte om het onderwijs te 
ontzuilen, om het los te maken van de 
denominaties. Dus geen openbare, pro-
testants-christelijke, rooms-katholieke of 
ik weet niet wat voor scholen dan ook, 
maar gewoon scholen zonder die deno-
minatieve voorvoegsels. Daarin is uiter-
aard naast goed onderwijs ruimte voor 
godsdienst en levensbeschouwing op 
basis van diversiteit, gelijkwaardigheid 
en onderling respect. Dat is wat wij met 
het concept ‘school’ bedoelen.’

Krimp en kwaliteit
Het mooie is dat die gedachte niet al-
leen in het openbaar onderwijs leeft, 
maar ook in het bijzonder onderwijs. 

‘Wij horen bij VOS/ABB steeds vaker ook 
van besturen van scholen op religieuze 
grondslag dat we af zouden moeten 
van de denominaties. De meeste ge-
luiden in die trant komen uit gebieden 
waar het onderwijs te maken heeft met  
demografische krimp en dus met terug-

lopende leerlingenaantallen. Voor die 
besturen wordt samenwerking boven 
de denominaties steeds urgenter, omdat 
het praktisch niet meer mogelijk is om 
in kleine dorpen meerdere schooltjes 
van verschillende richtingen open te 
houden. Daar zie je dat het in scholen 
waarin openbaar en bijzonder met el-
kaar samenwerken, mogelijk is om on-
derwijs van goede kwaliteit te blijven 
aanbieden. Uiteindelijk zou dat wat 
ons betreft tot ‘school’ moeten leiden’, 
zo legt Bloemers uit.

Samenwerkingsbesturen
Een voorgenomen besturenfusie in 
Zuid-Limburg laat zien dat samen-
werking in krimpgebieden boven de 
denominaties uitstijgt en verder kan 

‘Logische gedachte om  
het onderwijs te ontzuilen’

Ronald Bloemers: ‘Gewoon scholen,  
zonder denominatieve voorvoegsels’
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gaan dan op schoolniveau. Het laat 
op een positieve wijze tevens zien dat 
staatssecretaris Dekker vooruitloopt 
op wetgeving hierover. Het samenwer-
kingsbestuur jong Leren met openbare 
en bijzonder-neutrale scholen enerzijds 
en het katholieke bestuur SKO Mergel-
land anderzijds willen samen het nieu-
we samenwerkingsbestuur KOM Leren 
vormen. Bloemers hierover: ‘Hiervoor 
dient eerst te worden voldaan aan de 
eisen van de vorming van een samen-
werkingsbestuur. Voorwaarde voor 
goedkeuring is dat met de fusie de op-
heffing van één of meer scholen wordt 
voorkomen. Alleen in dat geval biedt de 
wet ruimte om bijzonder en openbaar 
onderwijs onder één bestuurlijk dak te 
brengen. In de Zuid-Limburgse casus 
wordt niet aan die voorwaarde voldaan, 
omdat de voorgenomen fusie zelf geen 
scholen redt die met opheffing worden 
bedreigd. De Commissie Fusietoets 
oordeelde dan ook negatief. De staats-
secretaris gaf er toch zijn goedkeuring 
aan, omdat hij het voor het behoud van 
onderwijskwaliteit nodig vindt om nú 
in actie te komen.’

Belangenafweging
‘Dekker zegt ook dat hij het behoud van 
onderwijskwaliteit belangrijker vindt 
dan het tegengaan van schaalvergro-
ting én het in stand houden van het 
duale onderwijsaanbod met de schei-
ding tussen openbaar en bijzonder on-
derwijs. Dit sluit naadloos aan op wat 
wij als VOS/ABB willen. Ten eerste laat 

aanpak van krimp en geeft dat mee aan 
het onderwijsveld. Ten tweede is het po-
sitief dat Dekker het uitgangspunt van 
kwaliteitsborging boven het duale bestel 
plaatst. Dit is duidelijk een stap naar het 
concept ‘school’, dat de denominaties 
loslaat.’
Bloemers adviseert schoolbesturen om 
het besluit van Dekker erop na te slaan 
om te bezien of zij dit kunnen gebruiken 
voor aanstaande fusies die eerst kansloos 
leken vanwege de wettelijke bepalingen. 
‘De visie van de staatssecretaris en het 

daarop gebaseerde besluit over de fusie 
in Zuid-Limburg bieden de mogelijkheid 
om krimp denominatie-overstijgend en 
daarmee slagvaardig aan te pakken.’ <

‘Gebruik dit voor 
fusies die eerst 
kansloos leken’

Veel minder fusietoetsen
Het ziet ernaar uit dat er nog maar in zeer weinig gevallen in het primair 
en voortgezet onderwijs een fusietoets nodig zal zijn. 

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt voor dat er alleen nog een 
fusietoets nodig is als er bij het samengaan van besturen een organisatie 
ontstaat van 30 scholen of meer. Nu ligt die norm op 10 scholen. Dit is vooral 
goed nieuws voor schoolbesturen in krimpgebieden die met elkaar willen 
samengaan.
Het voorstel volgt op een brief waarin VOS/ABB er bij Dekker op aandringt de 
fusietoets voor het funderend onderwijs af te schaffen. Zo ver gaat hij niet, 
maar het verhogen van de toetsnorm van 10 naar 30 scholen is een ontwikke-
ling in de richting die VOS/ABB wil. Het voorstel houdt in dat de Adviescom-
missie Fusietoets pas een oordeel over een voorgenomen besturenfusie mag 
geven als door die fusie een organisatie met 30 of meer scholen ontstaat. In de 
praktijk zal dit betekenen dat de commissie nog maar in weinig gevallen in 
actie komt. Dit zal de bestuurlijke samenwerking in met name krimpregio’s 
kunnen bespoedigen.
De kern van het voorstel is een wijziging van de artikelen 4 en 19 van de 
Regeling fusietoets. Let op: de kwestie moet nog in de Tweede Kamer aan de 
orde komen en als de voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd, treden 
ze pas in werking nadat ze in de Staatscourant zijn gepubliceerd . <

de staatsecretaris hiermee zien dat hij 
de urgentie van de krimpaanpak erkent 
en daarnaar wil handelen. Zijn beleids-
visie heeft hij als uitgangspunt genomen 
en naast de specifieke omstandigheden 
van het geval gelegd. Via een belangen-
afweging, zonder de wet geheel los te 
laten, heeft hij de situatie bekeken en 
daarover een zorgvuldig oordeel geveld. 
Hij heeft een handvat gevonden voor de 
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 REkENTOETS

TEkST: kARIN vAN BREugEL
BEELD: RICk kEuS

De rammelende rekentoets
karin den heijer is wiskundedocent aan het openbare Erasmiaans gymnasium in Rotterdam. 

ze maakt zich druk over de rekentoets, die dit schooljaar onderdeel wordt van het 
eindexamen. In de (sociale) media uit ze haar ongenoegen. ‘waarom vraagt niemand zich af 

of het misschien gewoon een heel slechte toets is?’ School! sprak met haar.

Den Heijer heeft vooral proble-
men met de toets, niet met de 
aandacht voor rekenen. ‘Die 
aandacht is hard nodig, want 

te veel leerlingen kunnen niet goed re-
kenen als ze in de eerste klas starten’. Op 
haar school staat rekenen inmiddels in 
de onderbouw op het programma. Maar 

de rekentoets stelt de school voor een on-
mogelijke taak, vindt ze. ‘Deze rekentoets 
toetst helemaal niet de rekenvaardig-
heid. Het is in de eerste plaats een lees- 
en concentratietoets en een IQ-test. Echt: 
deze toets is niet-valide, hij toetst niet 
wat hij zou moeten toetsen. Dit werd ove-
rigens vorig jaar ook al geconstateerd in 

het gezaghebbende tijdschrift Examens. 
Op een dergelijke niet-valide toets kún je 
leerlingen eenvoudigweg niet voorberei-
den. Al oefen je een miljoen sommen, het 
is een heilloze weg.’

Gebrek aan transparantie
Karin den Heijer wil meer transparantie 
over de totstandkoming van de reken-
toets. ‘Mijn vraag is: wie toetst de toet-
sers? Ik vind het heel waardevol dat er 
in onze maatschappij een transparant 
systeem is en dat we met elkaar kunnen 
debatteren over wat er in ons onderwijs 
geleerd moet worden. Maar die openbare 
discussie kan bij rekenen blijkbaar niet 
plaatsvinden.’
Bij het besluit om een rekentoets in te 
voeren, speelden er volgens haar twee 
dingen. Om te beginnen de landelijke 
doelstelling dat kinderen op een be-
paald niveau functioneel moeten kun-
nen rekenen (referentieniveaus 1F, 2F en 
3F). ‘Een prima doelstelling, maar als je 
de functionele rekenvaardigheid van 
leerlingen wilt toetsen, laat je hen toch 

Politieke commotie over de rekentoets
De invoering van een centrale rekentoets als onderdeel van het eindexamen voor álle 
leerlingen heeft ook in de Tweede Kamer al tot enige commotie geleid. De PvdA is bang 
dat door hierdoor het aantal voortijdig schoolverlaters zal toenemen. Dat komt omdat 
scholieren vanaf het schooljaar 2015-2016 geen diploma krijgen als ze de rekentoets niet 
halen. De VO-raad heeft al gevraagd om een fundamenteel onderzoek naar de haalbaar-
heid daarvan, en dat verzoek wordt gesteund door PvdA, SP, CDA en D66. Intussen blijft 
staatssecretaris Dekker erbij dat de rekentoets met ingang van het schooljaar 2015-2016 
wordt opgenomen in de slaag- en zakregeling. 
Dit schooljaar krijgen leerlingen voor het eerst te maken met de rekentoets, al telt hij 
nu nog niet mee voor het eindexamen. Alle leerlingen moeten hem maken, dus ook 
leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Het niveau is voor vmbo is refe-
rentieniveau 2F, voor havo/vwo 3F. De toets is opgesteld door het Cito.

Karin den Heijer: ‘Wie toetst eigenlijk de toetsers?’
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De rammelende rekentoets

geen rekenmachine gebruiken!’ Daar-
naast speelt het punt van de gebrekkige 
aansluiting op het vervolgonderwijs. ‘Er 
zijn steeds meer universiteiten en hoge-
scholen die een toelatingstoets afnemen 
om te kijken of toekomstige studenten 
voldoende rekenvaardig zijn. Daarbij 
mag geen rekenmachine gebruikt wor-
den en die toetsen lijken totaal niet op de 
rekentoets. Hoe kan dat? Blijkbaar heeft 
het vervolgonderwijs andere opvattin-
gen over wat ‘rekenvaardigheid’ is.’ 

Voorbereiden onmogelijk
Op de school van Karin den Heijer haalde 
vorig schooljaar twintig procent van de 
leerlingen een onvoldoende voor de re-
kentoets. Gezien de populatie van het 
Erasmiaans Gymnasium een opmer-
kelijk slechte score. Op havo- en vmbo-
scholen lag het percentage onvoldoendes 
nog vele malen hoger, gemiddeld op zo’n 
zeventig procent. ‘Daar is de paniek echt 
heel groot, directie en docenten zitten 
met de handen in het haar. Zij vragen 
zich af hoe ze leerlingen hier in hemels-
naam op kunnen voorbereiden. Het aan-
bieden van rekenlessen helpt in ieder ge-
val niet, zo stelde de ook VO-raad in een 
recent onderzoek.’

Giftig medicijn
Den Heijer vindt het onbegrijpelijk dat 
het ministerie de oorzaak van de ver-
ontrustend slechte rekenscores niet bij de 
toets zelf zoekt. Staatssecretaris Sander 
Dekker doet het volgens haar voorkomen 
alsof scholen door het schrikeffect nu pas 
echt hun best gaan doen voor het reken-
onderwijs. Een belediging, vindt Den  
Heijer. ‘Alsof leraren en leerlingen niet 
hun best doen. Iedereen doet zijn best. 
Maar op een niet-valide toets kun je leer-
lingen onmogelijk voorbereiden!’
Het ministerie biedt op dit moment scho-
len externe adviseurs aan, die graag een 
helpende hand willen bieden. ‘Kennelijk 
heeft het ministerie geen vertrouwen in 
de kwaliteit van de leraren op het mid-
delbaar onderwijs. Die ‘consultants’ zijn 
dezelfde mensen die eerst het rekenon-
derwijs op de basisschool hebben ver-
woest. Zij komen nu in het voortgezet 
onderwijs hetzelfde medicijn aanbieden. 

Dat vind ik heel erg!’, aldus Den Heijer, 
die er geen vertrouwen in heeft. ‘Zij ver-
tellen dat ik vooral met mijn leerlingen 
moet gaan ‘praten’ over het rekenen, dat 
ik het samenwerkend leren moet bevor-
deren en dat álle docenten rekenen moe-
ten gaan uitleggen, bijvoorbeeld tijdens 
de Nederlandse les. Nou, dat gaat me 

een bende worden. Wie kan er nou beter 
rekenen aanleren dan een wiskundedo-
cent? Laten we gewoon rekenonderwijs 
geven waar leerlingen iets aan hebben, 
en laten we de rekentoets in deze vorm zo 
snel mogelijk afschaffen. Ik vind het echt 
geldverspilling!’ < Volg Karin den Heijer 
ook op Twitter: @KdenHeijer

REkENTOETS 

‘We moesten lappen tekst lezen’
Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium over de rekentoets die zij vorig 
jaar maakten. 

Martijn: ‘Veel vragen van de reken-
toets hadden niets met rekenen te 
maken. Ook mochten we bij de meeste 
vragen de rekenmachine gebruiken. 
Nou, dan wordt in ieder geval niet je 
rekenvaardigheid getoetst.’
Coosje: ‘De rekentoets is eigenlijk een 
begrijpend-lezentoets. We moesten 
hele lappen tekst lezen, terwijl we 
voor de uiteindelijke som soms maar 
twee gegevens nodig hadden. En er 
waren zoveel van die vragen dat veel 
klasgenoten op het eind in tijdnood 
kwamen.’ 
Ken: ‘Bij sommige vragen ontbraken 
bepaalde gegevens, bij andere vragen 
werden heel slechte aanwijzingen ge-
geven. Dan stond er dus bijvoorbeeld 
niet bij op hoeveel decimalen je moest 

afronden. Dat gaf verwarring.’
David: ‘Je maakt de toets digitaal en 
kan tussentijds niet teruggaan. Ik had 
een typefout gemaakt en kon dat dus 
niet meer corrigeren. Omdat je de toets 
na afloop niet kunt inzien, krijg je niet 
de kans om te leren van je fouten. So-
wieso vind ik het echt belachelijk dat je 
straks op deze toets kunt zakken.’
Sophia: ‘Heel apart dat er pas aan 
het eind van de middelbare school 
wordt getoetst of leerlingen kunnen 
rekenen. Neem gewoon in de onder-
bouw een rekentoets af. Kinderen die 
supergoed zijn, hoef je verder geen re-
kenonderwijs te geven, en kinderen 
die slecht zijn in rekenen ga je extra 
helpen.’

‘Een belediging! Alsof leraren en 
leerlingen niet hun best doen’
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 INSpIRATIEkALENDER

Inspiratiekalender:  
een waarde(n)vol instrument
De Inspiratiekalender, met 150 ideeën om de schooldag waarde(n)vol te beginnen, slaat 
enorm aan in het (openbaar) onderwijs. Talloze scholen hebben hem inmiddels in huis, 
en niet alleen in de klassen en de teamkamers wordt erover gepraat. Ook op facebook en 
Twitter staan reacties. 

Bijvoorbeeld van Pia van der Bij, 
directeur van de Master Fenne-
maskoalle in het Friese Tytsjerk, 
die op Twitter zette: ‘Wauh, wat 

ben ik blij met de inspiratiekalender 
openbaar onderwijs! Wat een prachtige 
uitgave’. 
Later vertelt ze: ‘Ik had ‘m persoonlijk be-
steld, en toen ik hem thuis binnenkreeg 
was ik blij verrast. Hier kun je wat mee! 
Ik heb de kalender meteen mee naar 
school genomen, en ook op Facebook heb 
ik er iets over geschreven. Daarna hebben 
meer collega’s de kalender aangeschaft. 
Iedereen ziet dat dit een mooie aanvul-
ling is op de dingen die we al doen in de 
groepen. We praten immers al veel met 
de kinderen, vaak met een actuele aan-

leiding. De kalender biedt dan wat extra’s 
door een gedichtje of een spreuk. Er staan 
ook suggesties voor de leerkracht in, en 
het is handig dat je kunt kiezen welk on-
derwerp het beste aansluit bij de situatie 
van die dag in die groep.’
De Inspiratiekalender bevat inderdaad 
voor elke schooldag een lesidee, maar 
er staan geen data op, waardoor hij on-
beperkt houdbaar is en leerkrachten vrij 
zijn om een onderwerp te kiezen dat past 
bij hun programma. Op basisschool De 
Cocon in Alkmaar is directeur Karin Don-
kers ook erg positief over de kalender. Zij 
tipte ‘m op Twitter in de Sinterklaastijd 
als cadeau, want: ‘Ik vind ‘m top’. Haar 
school heeft een exemplaar cadeau ge-
kregen van schoolbestuur Ronduit, die er 

voor alle schoollocaties één heeft besteld. 
‘Er wordt veel over gepraat in het team, 
de spreuken en platen inspireren echt’, 
aldus Donkers.
Straks in de School!Week, de actieweek 
voor het openbaar onderwijs in maart 
2014, biedt de kalender aanknopings-
punten om aan leerlingen en ouders 
uit te leggen wat de meerwaarde van 
openbaar onderwijs is. ‘Wij doen altijd 
mee aan de School!Week, met open da-
gen bijvoorbeeld. De Inspiratiekalender 
geeft ideeën om er in de groepen nog 
meer inhoud aan te geven’, zegt Van der 
Bij. De Inspiratiekalender is te bestellen 
op www.openbaaronderwijs.nu, en kost 
voor leden van VOS/ABB 15,50 euro exclu-
sief verzendkosten. <

TEkST: LuCy BEkER
BEELD: jOhN OuD

Groep 8 van obs De Cocon in Alkmaar bespreekt  
een onderwerp van de Inspiratiekalender.
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Laten zien wat openbaar onderwijs is
In het hele land bereiden 
scholen zich alweer voor op 
de actie School!week, die 
op de agenda staat voor de 
week van 17 tot 21 maart 
2014. Een week die duidelijk 
zal maken wat openbaar 
onderwijs precies inhoudt. 

Het wordt alweer de derde 
School!Week en naarmate 
meer scholen meedoen, wordt 
de boodschap krachtiger. Het 

openbaar en algemeen toegankelijk on-
derwijs is dé plek waar kinderen van ver-
schillende afkomst en gezindten elkaar 
ontmoeten; waar kinderen worden voor-
bereid op de samenleving van nu. Steeds 
meer scholen willen die meerwaarde 
zichtbaar en voelbaar maken.
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs hebben een actiekrant uit-
gebracht die vol staat met inspirerende 
ideeën om uw actieweek concreet mooi 
vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan:
•   een open dag
•  een scholierendebat(wedstrijd)
•  een fl ashmob of lipdub 
•  een kleurplaten- en/of ballonnenactie 
•  een theatervoorstelling over diversiteit
•  workshops over burgerschap, fi losofe-

ren met kinderen, levensbeschouwing 
of humanistische vorming

•  een uitwisseling met een school uit een 
andere wijk of stad

•  een ouderavond over de kernwaarden 
van openbaar (ontmoetings)onderwijs

Er zijn talloze manieren om uw openbare 
school in de actieweek in de kijker te spe-
len. Doet u (weer) mee? <

Actiekrant gemist? Bestel ‘m!
De actiekrant School!Week is verstuurd 
met het vorige nummer van magazine 
School! U kunt nog gratis extra exempla-
ren aanvragen. Downloaden is ook een 
mogelijkheid. Kijk op de speciale actiesite 
www.openbaaronderwijs.nu. Daar kunt 
u ook actiemateriaal zoals posters, vlag-
getjes, ballonnen en petten met het logo 
van de School!Week bestellen. <

Conferentie op 19 maart:
Openbaar onderwijs verbindt
Openbaar onderwijs verbindt. Dat is het 
motto van een inspirerende conferen-
tie over openbaar onderwijs in Amers-
foort, op 19 maart, dus midden in de 
School!Week. Het programma is bedoeld 
voor iedereen die het openbaar (primair 
én voortgezet) onderwijs een warm hart 
toedraagt.
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs organiseren de conferentie 
in samenwerking met de pabo’s die het 
diploma openbaar onderwijs aanbieden. 
Dit is een speciale module waarmee pabo-
studenten zich verdiepen in de eigenheid 
van het openbaar onderwijs. Bevlogen 
pabo-docenten en andere sprekers ver-
zorgen tijdens de conferentie colleges en 
workshops. Het wordt een middag vol in-
formatie, inspiratie en ontmoetingen met 
collega’s en studenten. 

De middag wordt geopend met de feeste-
lijke presentatie van het eerste exemplaar 
van de publicatie over het ideaal ‘School!’. 
Hierin schetsen VOS/ABB en VOO een toe-
komst waarin alle kinderen samen naar 
een school zonder denominatie gaan. 
Theatergroep The Big Mo zorgt voor een 
knallende afsluiting van de conferentie, 
met de speciaal voor de School!Week ge-
maakte interactieve toneelvoorstelling ‘Ik 
ben welkom’. 

Deelname voor leden en pabo’s gratis
Voor leden van de Vereniging Openbaar 
Onderwijs en VOS/ABB is deelname aan 
de conferentie gratis. Niet-leden betalen 
50 euro, maar wie inschrijft vóór 17 ja-
nuari, krijgt 10,- vroegboekkorting. Aan-
melden en meer informatie op de website 
www.openbaaronderwijs.nu/conferentie.
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Doet u mee?

De campagne heeft tot doel personeel, 
ouders en leerlingen bewust te maken 
van de meerwaarde van het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Onder het motto ‘Ik ben welkom’ laten 
de scholen een week lang zien waar 
ze voor staan: dat écht iedereen hier 
welkom is en dat er daarbij daad-
werkelijk respect en aandacht is voor 
verschillende levensbeschouwingen. 
Daarmee is de openbare en alge-
meen toe gankelijke school dé school 
waar kinderen goed worden voorbe-
reid op de samenleving van vandaag. 

Ook dit schooljaar 

komt er weer een 

campagne voor het 

openbaar en alge

meen toegankelijk 

onderwijs: de derde 

School!Week van  

17 tot 21 maart 2014. 

Een jaarlijks feest 

met een krachtige 

boodschap. 

Nieuw: win een tablet Layar  
laat  
deze  
krant  
leven

School!Week

In deze actiekrant vindt u 

veel inspirerende ideeën, 

maar kijk ook op de website 

www.openbaaronderwijs.nu, 

Daar kunt u stickers, kleur-

platen, posters en ander 

actiemateriaal bestellen.  

Er staat zelfs een kant-en-klare 

powerpointpresentatie over 

de kernwaarden, geschikt 

voor een ouderavond of  

de basis voor een interview 

met de plaatselijke pers.

Basisschool  
De Carrousel in 
Heerhugowaard 
heeft zin in de 
School!Week. 
(Archieffoto: 
John Oud).

Eigenlijk hoeft hier geen denominatie 
bij te staan: het is gewoon de School. 
De naam School!Week verwijst naar 
een wereld zonder denominaties, 
waarin alle kinderen gewoon samen 
naar School gaan.
Aan de eerste twee School!Weken 
deden al honderden scholen mee, 
en de eerste signalen wijzen er op dat 
in 2014 nóg meer scholen aanhaken. 
Dat is mooi, want hoe meer actie, hoe 

krachtiger het geluid. In week 12 van 
2014 moet de pers in het hele land bol 
staan van het positieve nieuws over het 
openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. 
Deze actiekrant is bedoeld om u te 
inspireren bij het opzetten van een 
feestelijk programma met een trotse 
boodschap over het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. Doet 
u ook (weer) mee? •

Deze actiekrant is ver-
rijkt met Layar. Daarmee 
wordt de papieren krant 

interactief. Download 
de Layar-app met uw 
mobiele telefoon en 

scan de pagina’s waar 
het Layar-logo op staat. 
U komt direct uit bij extra 

informatie en films op 
internet. •

De eerste 100 scholen of besturen die 
zich opgeven voor deelname aan de 
campagneweek voor het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs, 
ontvangen een feestelijk cadeautje, 
aangeboden door De Badge Group. 
Ook wordt onder hen een Acer Aspire 
P3 tablet verloot. 
Stuur een mailtje naar het adres ikben-
welkom@vosabb.nl waarin u aangeeft 
wat uw programma in de School!Week 
wordt, dan maakt u kans op de tablet 
ter waarde van 599 euro, die gratis ter 
beschikking is gesteld door The Rent 
Company in Rosmalen. Vergeet niet 
in die mail ook uw naam en de naam 
van uw school of bestuur te vermelden, 
evenals uw telefoonnummer. Doe het 
snel, want de eerste aanmeldingen zijn 
al binnen. •

Wie meedoet aan de 
School!Week 2014,  

maakt kans op een 

gratis tablet!

Tip!

Download de gratis 
Layar App

Scan de artikelen 
met dit logo

Ontdek de 
interactieve content
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en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Onder het motto ‘Ik ben welkom’ laten 
de scholen een week lang zien waar 
ze voor staan: dat écht iedereen hier 
welkom is en dat er daarbij daad-
werkelijk respect en aandacht is voor 
verschillende levensbeschouwingen. 
Daarmee is de openbare en alge-
meen toe gankelijke school dé school 
waar kinderen goed worden voorbe-
reid op de samenleving van vandaag. 

Ook dit schooljaar 

komt er weer een 

campagne voor het 

openbaar en alge

meen toegankelijk 

onderwijs: de derde 

School!Week van  

17 tot 21 maart 2014. 

Een jaarlijks feest 

met een krachtige 

boodschap. 

Nieuw: win een tablet Layar  
laat  
deze  
krant  
leven

School!Week

In deze actiekrant vindt u 

veel inspirerende ideeën, 

maar kijk ook op de website 

www.openbaaronderwijs.nu, 

Daar kunt u stickers, kleur-

platen, posters en ander 

actiemateriaal bestellen.  

Er staat zelfs een kant-en-klare 

powerpointpresentatie over 

de kernwaarden, geschikt 

voor een ouderavond of  

de basis voor een interview 

met de plaatselijke pers.

Basisschool  
De Carrousel in 
Heerhugowaard 
heeft zin in de 
School!Week. 
(Archieffoto: 
John Oud).

Eigenlijk hoeft hier geen denominatie 
bij te staan: het is gewoon de School. 
De naam School!Week verwijst naar 
een wereld zonder denominaties, 
waarin alle kinderen gewoon samen 
naar School gaan.
Aan de eerste twee School!Weken 
deden al honderden scholen mee, 
en de eerste signalen wijzen er op dat 
in 2014 nóg meer scholen aanhaken. 
Dat is mooi, want hoe meer actie, hoe 

krachtiger het geluid. In week 12 van 
2014 moet de pers in het hele land bol 
staan van het positieve nieuws over het 
openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. 
Deze actiekrant is bedoeld om u te 
inspireren bij het opzetten van een 
feestelijk programma met een trotse 
boodschap over het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. Doet 
u ook (weer) mee? •

Deze actiekrant is ver-
rijkt met Layar. Daarmee 
wordt de papieren krant 

interactief. Download 
de Layar-app met uw 
mobiele telefoon en 

scan de pagina’s waar 
het Layar-logo op staat. 
U komt direct uit bij extra 

informatie en films op 
internet. •

De eerste 100 scholen of besturen die 
zich opgeven voor deelname aan de 
campagneweek voor het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs, 
ontvangen een feestelijk cadeautje, 
aangeboden door De Badge Group. 
Ook wordt onder hen een Acer Aspire 
P3 tablet verloot. 
Stuur een mailtje naar het adres ikben-
welkom@vosabb.nl waarin u aangeeft 
wat uw programma in de School!Week 
wordt, dan maakt u kans op de tablet 
ter waarde van 599 euro, die gratis ter 
beschikking is gesteld door The Rent 
Company in Rosmalen. Vergeet niet 
in die mail ook uw naam en de naam 
van uw school of bestuur te vermelden, 
evenals uw telefoonnummer. Doe het 
snel, want de eerste aanmeldingen zijn 
al binnen. •

Wie meedoet aan de 
School!Week 2014,  

maakt kans op een 

gratis tablet!

Tip!

Download de gratis 
Layar App

Scan de artikelen 
met dit logo

Ontdek de 
interactieve content
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Jeelo verovert terrein
jeelo staat voor je eigen leeromgeving. het is een onafhankelijke community, die 
uitdagende lesmaterialen ontwikkelt en de inhoudelijke regie neerlegt waar hij hoort: bij 
scholen. Er zijn al zo’n 40 jeelo-scholen en de verwachting is dat hun aantal de komende 
jaren flink zal groeien.

Alle scholen lopen er tegen-
aan: er komt ontzettend veel 
op ze af. Allerlei lespakketten, 
thema’s waarvan de overheid 

vindt dat je er iets mee moet, cd-roms bij 
methodes, maatschappelijke organisa-
ties die iets met de school willen doen, 
cursussen voor teamleden, ict-ontwik-
kelingen en ga zo maar door. ‘Als school 
krijg je jaarlijks misschien wel honderd 
dingen op je deurmat. Het is allemaal zo 
versnipperd. Scholen zien door de bomen 
nauwelijks het bos meer. Ze pakken vaak 
her en der een activiteit op, maar het ont-
breekt hen aan overzicht en regie’, zegt 
Hans Bouwhuis, bestuurder bij Stichting 
Invitare Openbaar Onderwijs, met tien 

scholen in het Land van Cuijk en Noord-
Limburg.
‘Mede door de versnippering zagen we 
de ontwikkeling van scholen stagneren’, 
vervolgt Bouwhuis. ‘Die situatie moest 
doorbroken worden, de scholen moesten 
zelf weer de regie in handen krijgen en 
zelf de inhoud van hun onderwijs kun-
nen bepalen.’ Uiteindelijk hebben twee 
schoolbesturen (Invitare en Stichting 
Akkoord! po) en een aantal innovatieve 
contentontwikkelaars de handen ineen-
geslagen en Jeelo opgericht. 

Enorme kanteling
Jeelo rekent af met de versnippering en 
de aanbodgerichtheid die zo kenmerkend 

zijn voor veel educatieve uitgeverijen en 
andere leveranciers. Bij Jeelo staat de 
vraag van de school centraal. Alle scho-
len die meedoen aan Jeelo vormen met 
elkaar de Jeelo-community. Inmiddels 
zijn er zo’n veertig scholen die al werken 
met Jeelo of zich serieus aan het oriënte-
ren zijn om komend jaar te starten.
‘De scholen bepalen zélf wat zij willen. 
Dankzij Jeelo staan zij zélf aan het roer 
van de permanente verbetering van hun 
kwaliteit. Jeelo zorgt ervoor dat scholen 
niet langer afnemer zijn van producten 
of diensten die anderen maken of le-
veren, maar dat zíj opdrachtgever zijn. 
Scholen bepalen de inhoud, zij bepalen de 
condities. Dat is een enorme kanteling, 

 De kinderen van obs Hartenaas in Grave, hier met William van den Berg, werken al langer met Jeelo.
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het is de belangrijkste onderwijskundige 
ontwikkeling die ik ooit in het onderwijs 
heb meegemaakt’, zegt een bevlogen 
Hans Bouwhuis.

Kerndoelen wereldoriëntatie gedekt
Jeelo heeft op dit moment de educatieve 
content ontwikkeld voor het vak wereld-
oriëntatie. De content bestaat uit 12 pro-
jecten, die de kerndoelen van ‘Oriëntatie 
op de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriënta-

tie’ volledig afdekken. Elk project wordt 
schoolbreed uitgevoerd, dus in groep 1 
t/m 8. De twaalf projecten dekken circa 
25 procent van de onderwijstijd. 
Alle projecten staan in een elektronische 
leeromgeving (elo). Deze bevat diverse 
functionaliteiten, zoals een leerlingen-
paneel, logs, blogs, cijfers en een kalen-
der. ‘De school bepaalt zelf welke func-
tionaliteiten ze wil gebruiken’, vertelt 
William van den Berg, directeur van obs 
Hartenaas in Grave, een Jeelo-school van 
het eerste uur. 
Elk Jeelo-project is gebaseerd op drie 
pijlers: zelfstandig leren, samenwerken 
met andere kinderen en betrokkenheid 
van maatschappelijke organisaties. ‘Een 
ijzersterke combinatie’, zegt Van den 
Berg. ‘Deze mix zorgt ervoor dat de be-
trokkenheid en motivatie van kinderen 
sterk toenemen. Leren wordt leuker en 
daardoor leren ze meer; ik zie de resulta-
ten bij het onderdeel wereldoriëntatie bij 
de Cito-toets ook duidelijk omhoog gaan.’ 
Van den Berg wijst in dit verband op nog 
een ander sterk punt van de Jeelo-projec-
ten: ‘Er zit ook heel veel woordenschat in. 
Ik vind het waardevol dat alle woorden 
in samenhang met het inhoudelijke pro-
gramma worden aangeboden.’ 

Ontzorgen 
Jeelo levert niet alleen de inhoudelijke 
content voor de twaalf projecten, maar 

beschikt ook over een landelijke sup-
portorganisatie, die de scholen op alle 
fronten ontzorgt. Ook dit gebeurt weer 
volledig vraaggestuurd: als school heb 
je zelf de regie. Hans Bouwhuis noemt 
als voorbeeld de ICT-infrastructuur: ‘Op 
veel scholen ontbreekt ICT-kennis. Men 
overweegt bijvoorbeeld om met tablets 
te gaan werken, maar weet niet wat erbij 
komt kijken en hoe het goed kan worden 
ingericht. De landelijke supportorgani-

satie komt de situatie op school bekijken 
en geeft een advies, zorgt desgewenst 
dat alles geregeld wordt en 24/7 perfect 
functioneert.’
De landelijke supportorganisatie kan 
scholen ook op andere terreinen ontzor-
gen. Zo is er bijvoorbeeld een website, 
waarop scholen kunnen zien welke 
maatschappelijke organisaties bena-
derd kunnen worden om een bijdrage 
te leveren aan een project. Maar de sup-
portorganisatie kan ook zorgen voor iets 
simpels als printwerk. Alle projecten en 
alle lesmaterialen staan in de cloud, dus 
scholen hoeven in principe niets te prin-
ten. Als ze dat toch willen doen, hoeven 
ze niet allerlei dure printers op school te 
hebben staan. Scholen kunnen de bestel-
ling plaatsen bij de supportorganisatie 
en die zorgt ervoor dat de materialen 
binnen enkele werkdagen worden ge-
leverd.

Inhoudelijke participatie
Elke school die Jeelo invoert, gaat deel 
uitmaken van de Jeelo-community. 
William van den Berg: ‘Er vinden regel-
matig contentbijeenkomsten en erva-
ringsbijeenkomsten plaats, waarin bij-
voorbeeld leerkrachten uit een bepaalde 
bouw bij elkaar komen en ervaringen 
uitwisselen en ideeën aandragen. Alle 
Jeelo-scholen zorgen er gezamenlijk 
voor dat Jeelo inhoudelijk steeds verder 

wordt ontwikkeld, zonder daarbij ove-
rigens zelf allerlei materiaal te hoeven 
ontwikkelen, want daar is een team 
van circa veertig freelance contentont-
wikkelaars voor.’
William van den Berg benadrukt dat je je 
als directeur wel hard moet willen ma-
ken voor deze inhoudelijke participatie. 
‘Je moet bereid zijn hierin te investeren 
en leerkrachten faciliteren om naar dat 
soort community-bijeenkomsten te 
gaan. Die investering vind ik belangrijk, 
want dankzij de inbreng van alle scho-
len wordt het materiaal steeds verder 
verbeterd en ben ik ervan verzekerd dat 
ik altijd up-to-date materiaal heb.’
Van de Berg legt uit dat deelname aan 
Jeelo tegelijkertijd een aardige bezuini-
ging oplevert: ‘Voorheen budgetteerde 
ik jaarlijks een fors bedrag voor bijvoor-
beeld de aanschaf van werkboeken, cd-
roms, trainingen en de afschrijving me-
thodes. Als deelnemer aan Jeelo betaal 
ik jaarlijks per leerling één vast bedrag 
voor de licentie. Daarmee ben ik een 
stuk voordeliger uit.’ < Meer weten? Kijk 
op www.jeelo.nl of kom langs op een van 
de Jeelo-gastscholen.

‘Scholen willen de regie terug  
en dat kan met Jeelo’

Voorlichtings- 
bijeenkomsten Jeelo
VOS/ABB wil haar leden graag kennis laten 
maken met Jeelo (Je eigen leeromgeving). 
Daarom organiseert zij vier bijeenkomsten in 
het land. Tijdens deze middagen (14.00-16.30 
uur) worden presentaties en workshops over 
Jeelo verzorgd, in combinatie met het project 
Slimmer leren (dat basisscholen ondersteunt 
bij het vergroten van hun innovatievermo-
gen). De data:
• 5 februari – Den Bosch
• 12 februari- Woerden
• 26 maart – Assen
• 2 april - Haarlem
De bijeenkomsten zijn voor leden gratis. Niet-
leden betalen 100 euro. Aanmelden kan via 
www.vosabb.nl. Na aanmelding ontvangt u 
aanvullende praktische informatie over de 
bijeenkomst.
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De havo als aparte school: een nieuwe trend?
Categorale vo-scholen leken geschiedenis, maar in Amsterdam komen ze terug. Na 
het hyperion Lyceum, een zelfstandige vwo-school, en de Bredero Mavo, is er nu ook 
een aparte havo-school: De nieuwe havo. wat is hiervan de reden? En: raakt de brede 
scholengemeenschap uit de gratie? 

  Peter van Hameren directeur De nieuwe Havo, Amsterdam

‘Een havist is wezenlijk anders dan een vwo’er’

Peter van Hameren is directeur 
van De nieuwe Havo, de jongste 
loot aan de stam van openbare 
scholengroep Voortgezet Onder-

wijs van Amsterdam (VOvA). Deze direc-
tie heeft ervoor gekozen om het Bredero 
Lyceum af te bouwen en verder te gaan 

met aparte vo-scholen, een voor havo en 
een voor vwo, in aparte gebouwen. De 
nieuwe Havo telt inmiddels 100 leerlin-
gen over de eerste twee leerjaren.
‘Het idee is dat we havisten op deze 
school meer specifiek havo-onderwijs 
kunnen bieden’, zegt Van Hameren. ‘Een 
havist is wezenlijk anders dan een vwo’er 
en daar willen wij recht aan doen. In een 
eigenstandige havo-school kunnen alle 
medewerkers zich op het onderwijs voor 
de havist richten.’ 
Hij geeft een nadere uitleg: ‘Op veel 
scholen krijgen havisten eenzelfde soort 
onderwijs als vwo’ers, vaak werken ze 
met dezelfde boeken. Maar een havist 
is meer toepassingsgericht, minder 
theoretisch dan een vwo’er. De havis-
ten gaan door naar het hoger beroeps-
onderwijs, maar daar is de uitval op dit 
moment hoog. Zo’n 30 tot 50 procent 
van de havisten haalt het niet. Daar wil-
len wij wat aan doen. De nieuwe Havo 
is daarom meer voorbereidend hbo. We 
geven projectonderwijs en werken aan 
de persoonlijke competenties van leer-
lingen. De kleinere school biedt daar-
voor een geschikte omgeving, iedereen 
kent elkaar. Verder beginnen we al in 
de eerste klas met LOB, loopbaanont-
wikkeling. Daardoor weten leerlingen 
beter waar hun ambities en mogelijk-
heden liggen en maken ze betere keuzes 

voor vervolgonderwijs. Dit zal leiden tot 
meer succes in het hbo’. 

Vraag in de markt
Voor de scholengroep was het een logische 
stap om dit nieuwe onderwijsconcept aan 
te bieden in een aparte, kleine havo-school. 
‘Wij kiezen al langer voor kleinere scholen 
met veel individuele aandacht, in dit geval 
voor de havist’, zegt woordvoerder Fadoua 
Zaghdoud van VOvA. ‘Daarbij kijken we ook 
naar de vraag in de markt. Er is de afgelopen 
jaren meer vraag gekomen naar kleinere 
scholen voor één onderwijstype. Of dat de 
segregatie bevordert? Nee, we hebben het 
wel over Amsterdam! Onze scholen zijn al-
lemaal gemengd. Wij bieden ouders met het 
aanbod van kleinere scholen meer keuze.’ 
VOvA ziet geen nadelen in de concentratie 
van één soort leerlingen op een locatie - en 
ouders tonen zich enthousiast.
De toelating tot De nieuwe Havo gebeurt 
overigens zorgvuldig. Elke nieuw aange-
melde leerling krijgt een intakegesprek, 
waarin wordt nagegaan of de leerling ‘de 
juiste houding en ambitie heeft’. 
Niet alleen ouders, maar ook andere 
schoolbesturen zijn geïnteresseerd in De 
nieuwe Havo. ‘Het nieuwe havo-onderwijs 
is een zoektocht, en wij zijn nog aan het 
pionieren’, zegt Van Hameren. ‘Maar wij 
zijn er heel trots op. Andere scholen zijn 
welkom om een kijkje te komen nemen.’ < 
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De havo als aparte school: een nieuwe trend?
  Jan Paul Beekman Gerrit Komrij College, Winterswijk

‘Hier leren ze elkaar kennen en waarderen’

In Winterswijk zijn vorig jaar juist 
drie kleinere schoollocaties opgehe-
ven en opgegaan in één grote nieuwe 
school: het openbare Gerrit Komrij 

College. Van lwoo tot en met gymna-
sium: 1350 leerlingen zitten sinds 2012 
in één fraai gebouw. Dat biedt voorde-
len, vindt de schoolleiding. ‘Hier krijgen 
leerlingen de kans elkaar te ontmoeten, 
en dat is de beste voorbereiding op de sa-
menleving van nu’. 
Jan Paul Beekman, rector van het Gerrit 
Komrij College, is fervent voorstander 
van de brede scholengemeenschap. ‘Ik 
vind zelfs dat je leerlingen tekortdoet als 
je ze die ontmoeting met kinderen van 
andere leertypes onthoudt. Anno 2013 
aparte scholen inrichten, dat vind ik een 
gemiste kans’, zo reageert hij op de ont-
wikkelingen in Amsterdam. 
De school in Winterswijk is zó ingericht 
dat de praktijklokalen van het vmbo-k 
en b beneden zijn gesitueerd, met veel 
glas. Zowel van buitenaf als vanuit de 
grote centrale hal is te zien wat de vmbo-
leerlingen aan het doen zijn. De havo- en 
vwo-leerlingen lopen er dagelijks langs, 
en daar blijft het niet bij. Beekman: ‘In de 
bovenbouw van havo en atheneum bie-
den we keuzewerktijd, waarin leerlingen 
de kans krijgen een module motorvoer-
tuigentechniek of verzorging te volgen. 
Dan gaan ze acht weken lang 1 à 2 uur 

per week naar de vmbo-lokalen, waar 
de vmbo-leerlingen hen dan uitleggen 
hoe bijvoorbeeld een motorblok werkt. 
Dat is écht leuk, voor beide categorieën 
leerlingen. Ze leren van elkaar én ze le-
ren elkaar waarderen. We willen dit nog 
verder uitbouwen, ook andersom: dat de 
vmbo-leerlingen voor een module naar 
de havo/vwo-afdeling gaan’. 

Imago
Want het is wél zo geregeld in dit grote 
gebouw dat elke afdeling zijn eigen 
‘thuisbasis’ heeft. Tussen de lessen door 
maken alle leerlingen gebruik van de-
zelfde kantine en terrassen in de hal. 
‘Van de ouders heb ik geen enkele nega-
tieve reactie op dit grote gebouw gekre-
gen’, zegt Beekman. Wel denkt hij dat de 
situatie in de grote steden anders is en 
dat ouders daar misschien meer op zoek 
zijn naar kleinere scholen. ‘Toch heeft 
dat vaak met imago en beeldvorming 
te maken, en juist dat is te veranderen 
als we zorgen dat de leerlingen – en hun 
ouders - zien waar de anderen mee bezig 
zijn. Een groot gebouw als dit biedt daar 
de mogelijkheden voor. Dan kun je recht 
doen aan de leercapaciteiten van elk kind 
en tegelijk profiteren van de meerwaarde 
van de ontmoeting.’ 
Ook Beekman merkt intussen dat scho-
len worstelen met het havo-onderwijs. 

‘Het klopt dat de havist een ander type 
leerling is dan de vwo’er. Daar willen 
wij ook aandacht voor hebben, bijvoor-
beeld door meer te doen aan LOB. Maar 
dat hoeft niet in een apart gebouw, dat 
kan ook prima in deze omgeving.’ < 

De school van de toekomst
Is het havo-onderwijs inhoudelijk aan vernieuwing toe, zoals dat gebeurt op De nieuwe Havo? En: is De nieuwe Havo de 
voorbode van een grote verschuiving richting kleine scholen, of heeft de brede scholengemeenschap nog steeds toekomst? 
< Geef uw mening op www.vosabb.nl.
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 Medezeggenschap:  
‘Houd het simpel’

De invoering van passend onderwijs vraagt veel van scholen en besturen, zo werd 
nog maar eens duidelijk tijdens het wMS-congres Medezeggenschap en passend 
onderwijs. De hoeveelheid regelwerk voor medezeggenschapsraden, schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden is groot en de tijd begint zachtjesaan te dringen. 

Enkele honderden ouders, leer-
k rachten, school leiders en 
schoolbestuurders lieten zich 
op het congres in Ede, met meer 

dan 40 workshops, informeren over wat 
hun de komende tijd te doen staat. Bij 
aanvang van het congres benadrukte 
staatssecretaris Sander Dekker van OCW 
in een videoboodschap het belang van 
medezeggenschap van ouders en perso-
neelsleden. ‘We hebben u hard nodig om 
passend onderwijs tot een succes te ma-
ken. En dat is cruciaal voor de toekomst 
van onze leerlingen.’
Beleidsadviseurs Janny Arends van de 
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 
en Janine Eshuis van VOS/ABB verzorg-
den workshops over onder meer digitale 
verkiezingen voor de ondersteunings-
planraad (OPR) en de actuele ontwikke-
lingen binnen passend onderwijs. Een 
workshop over het OPR-reglement werd 
gegeven door VOO-adviseur Willem-
Hein Hogerzeil. 

Lastige kwestie
VOO-beleidsadviseur Jan de Vos is pro-
jectleider van het steunpunt medezeg-
genschap passend onderwijs. In zijn 
workshop over het ondersteuningsplan 
komt een lastige kwestie naar voren. 
Vanaf 1 augustus 2013 moeten scholen 
voor elke leerling in het speciaal onder-
wijs een ontwikkelingsperspectief vast-
stellen. Maar er is nog steeds discussie of 
de ouders moeten tekenen voor het han-
delingsdeel van het ontwikkelingsper-
spectief. ‘Dat is het spanningsveld tussen 

de professional die het onderwijs moet 
geven en de ouder die het beste wil voor 
zijn of haar kind. Op dit moment moet er 
op overeenstemming gericht overleg zijn 
en is de school uiteindelijk eindverant-
woordelijk. Of dit zal veranderen, is nog 
niet duidelijk. PvdA-Kamerlid Loes Ypma 
heeft bepleit om ouders instemming te 
geven op dit handelingsdeel. Daarmee 
krijgen zij aanzienlijk meer invloed op 
de zorg voor hun kind. Maar deze motie 

is nog niet tot wet verheven. Ik verwacht 
dat hier in december meer duidelijkheid 
over komt.’
Ook over de verkiezing van leden in 
de nieuwe ondersteuningsplanraden, 
waarin ouders en personeel zitten, blij-
ken schoolbesturen soms verschillende 
opvattingen te hebben. Een deelnemer 
legt aan projectleider Jan de Vos de eigen 
situatie voor. ‘Wij hebben van elk bestuur 
binnen het samenwerkingsverband één 
ouder en één personeelslid afgevaardigd 
naar de OPR. Maar volgens mij mag ie-
dere ouder of leerkracht zich kandideren. 
Deze gelegenheid is niet geboden en het 
staat ook niet in het reglement.’ De Vos 
antwoordt: ‘Het is van belang dat het 
reglement klopt met de regels. Want je 
kunt als bestuur geen ondersteunings-

plan aan een OPR voorleggen, als de OPR 
onrechtmatig tot stand is gekomen. Stel 
je voor dat er een geschil ontstaat: dan 
moet de OPR een legitieme status heb-
ben.’ De oplossing: ‘Stuur het reglement 
op naar het steunpunt, dan toetsen wij 
het.’
Behalve de nieuwe ondersteunings-
planraden moet elk samenwerkingsver-
band met eigen personeel een nieuwe 
MR voor personeel, een MR-P, instellen. 

Dat geldt ook wanneer personeel alleen 
maar wordt gedetacheerd, benadrukt 
Jan de Vos. De MR-P bespreekt onder 
meer de inzet van personele middelen. 
Een deelnemer vraagt zich af waarom 
de MR-P’ers dan niet als afgevaardigde 
in de OPR zitten. Jan de Vos: ‘Zij hebben 
daar geen stemrecht, maar je kunt wel 
afspreken dat er spreekrecht is in de OPR 
op het moment dat er personele zaken 
aan de orde komen.’ 
Helemaal gerust zijn sommige deelne-
mers er niet op. ‘We hoorden steeds dat 
er veel minder bureaucratie zou komen 
door passend onderwijs. Maar als je nu 
ziet wat er wordt opgetuigd, dat gaat al-
lemaal af van het budget voor de leerlin-
gen.’ Jan de Vos reageert: ‘Daarom zeg ik 
telkens: houd het zo simpel mogelijk.’ <

‘Steunpunt kan reglement toetsen’
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Dick Bruin is directeur van vrije school parcival in hoorn. Sinds de jaren zeventig is hij als 
klassenleraar en docent kunst en kunstgeschiedenis verbonden aan het vrijeschoolonderwijs.

Onderwijs zonder grenzen

Ook u kunt met een column in School! 
staan. Mail naar redactie@voo.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
bijdragen aan te passen of te weigeren.

Voor alle kinderen in Nederland is er onderwijs. In die zin kunnen we het 
hele onderwijs openbaar noemen. In de beleving van kinderen is dit zo. 
Zij zien geen verschillen tussen scholen, laat staan dat ze in denominaties 
denken. 

Kinderen gaan niet naar de openbare, katholieke, protestants-christelijke of 
vrije school, maar gewoon naar school. Leerlingen van groep 8 die zich voor-
bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs, merken tijdens de open 
dagen vaak wel verschillen op, maar die hebben meestal niets met richtingen 
te maken. In het uiteindelijke doel van de scholen zit dan ook geen verschil. 
Zij streven allemaal naar goed onderwijs om het beste uit kinderen te halen. 
Als we hierover nadenken en onze eventuele emoties over bepaalde richtingen 
in ons achterhoofd parkeren, zouden we na de gezondheidszorg, de sportwereld 
en andere onderdelen van de maatschappij nu ook met het onderwijs kunnen 
uitstijgen boven de zuilen die in de twintigste eeuw nog het fundament van 
de hele Nederlandse samenleving waren. We hoeven de zuilen natuurlijk niet 
af te breken, want iedereen is vrij om daarin zijn geluk te vinden.

Het bovenstaande kwam in mij op naar aanleiding van de actuele vraag of 
vrijeschoolonderwijs binnen openbare scholen een plek zou kunnen krijgen. Op 
een openbare school voor voortgezet onderwijs in Zwolle is dat dit schooljaar 
inmiddels werkelijkheid geworden. Zelf merk ik in mijn omgeving dat er onder 
ouders een groeiende behoefte aan is. 
Deze ontwikkeling sluit aan bij de vele voorbeelden van scholen van verschil-
lende richtingen die met elkaar samenwerken, zoals onder meer voor passend 
onderwijs. Verschillende basisscholen in West-Friesland komen maandelijks 
bijeen om met elkaar de vraag te beantwoorden waar voor welke leerlingen 
extra onderwijsondersteuning nodig is en hoe dit in gezamenlijkheid kan wor-
den georganiseerd. Zo kan er ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben 
passend onderwijs op hun eigen school worden gerealiseerd en hoeven ze niet 
meer per se naar het sbo of speciaal onderwijs. In het nieuwe samenwerkings-
verband De Westfriese Knoop is dit al praktijk. In mijn buurtnetwerk klonk 
zelfs de oproep om voor optimale samenwerking onder één stichting te gaan 
werken, met behoud van onze verschillende onderwijsconcepten. De gedachte 
hierachter is dat het uitgangspunt van ‘elke zuil zijn eigen bekostiging’ onder-
wijskwaliteit in de weg zit. 

Moeten we naar een nieuwe realiteit: onderwijs zonder grenzen? Als optimist 
beantwoord ik die vraag bevestigend, omdat we dan samen duurzame kwaliteit 
kunnen borgen. De urgentie is er, dus laten we hier op grond van verbonden-
heid prioriteit aan geven. Zoals de Canadese onderwijssocioloog Michael Ful-
lan opmerkt, is voor het oplossen van dilemma’s soms een onconventionele 
aanpak nodig. <

‘Kinderen gaan 
niet naar een 

openbare, 
christelijke of 

katholieke school, 
maar gewoon 
naar school’

AAN hET wOORD 



26 | SChOOL! 7 - deceMber 2013

 SChOOL! EN gEBOuw
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: jANTINA SChELTEMA

Alles op Ameland is kleinschalig. Toch zitten er op de openbare Burgemeester walda 
Scholengemeenschap 180 leerlingen. zij krijgen les in een spiksplinternieuw gebouw. 

Transparante gevel met veel glas.

In het hoge, lichte atrium kunnen de leerlingen chillen in de pauze.

Prinses Beatrix kwam op 1 novem-
ber hoogstpersoonlijk naar het 
dorp Nes om de nieuwe school 
officieel te openen. Ze arriveer-

de met een helikopter. Om vijf voor elf ’s 
ochtends zette de voormalig vorstin voet 
op Amelander bodem om vervolgens om 
exact vijf voor twaalf weer op te stijgen. 
In dat ene uur heeft zij een mooi beeld 
gekregen van het geheel vernieuwde 
schoolgebouw, vertelt de trotse directeur 
Bernard Kamsma. 
‘Het was jammer dat het slecht weer was. 
De regen kwam met bakken uit de hemel, 

voortgezet onderwijs op  
Ameland is verhaal apart

dus hebben we het buitenprogramma 
moeten schrappen. Maar binnen heb-
ben we de prinses kunnen laten zien hoe 
mooi onze school is. Ik zeg expres ónze 
school, want de leerlingen ervaren dat 
zo. Ze hebben actief meegedacht over bij-
voorbeeld de inrichting van het gebouw. 
Al die sprekende kleuren, de oranje wand 
in de centrale hal, de blauwe lampen, de 
gekleurde stoelen, dat alles is met hen, de 
docenten en de ouders van de ouderraad 
besproken. Gezamenlijk hebben we ook 
een lipdub gemaakt en die hebben we op 
die ochtend ook aan de prinses laten zien. 

Daar was ze heel enthousiast over. Je kon 
zien dat ze echt geïnteresseerd was in ons 
verhaal. We waren natuurlijk heel blij en 
trots dat Beatrix naar ons toekwam. Het 
was het idee van de burgemeester. Hij 
heeft het hele proces in gang gezet, via de 
provincie die vervolgens contact opnam 
met het koninklijk huis. Het is mooi dat 
het gelukt is!’

Walviskaken
De openbare Burgemeester Walda Scho-
lengemeenschap is sinds 60 jaar een 
begrip op het voormalige walvisvaar-
derseiland. Wie wel eens op vakantie op 
Ameland is geweest, kent waarschijnlijk 
de kakebienen, de grote walviskaken, die 
aan de rand van het dorp Nes de toegang 
tot de school markeren. Die metershoge 
botten, waar de leerlingen onderdoor lo-
pen als ze naar school gaan, zijn nog al-
tijd een toeristische attractie. Het school-
gebouw zelf, met rieten dak, heeft aan de 
voorzijde zijn karakteristieke uitstraling 
behouden. Aan de achterzijde rijst een 
moderne school op, met in het midden 
een ruime centrale hal. Omdat de leer-
lingen van vmbo-basis tot en met vwo 
per leerjaar bij elkaar zitten, zijn er rond 
de centrale hal grote lokalen met een ca-
paciteit van circa 50 leerlingen. Er zijn in 
de lokalen flexibele wanden, zodat het 
mogelijk is om er één grote ruimte van 
te maken. Elke groep heeft drie leraren, 
die op gedifferentieerd niveau lesgeven. 
Naast een van de lokalen is de grote keu-
ken voor de vmbo’ers, die tevens dienst 
doet als loket van de kantine. Daar wor-
den onder meer zelfgemaakte etenswa-

Bernhard  
bleef droog
Vierdejaars vmbo-leerling Jesse 
Wiegersma overhandigde prinses 
Beatrix tijdens de officiële ope-
ning van de Burgemeester Walda 
Scholengemeenschap namens de 
leerlingen een foto van haar vader 
Bernhard op de rug van zijn oom 
Sietze de Jong. Die droeg de prins 
tijdens een bezoek in 1967 na een 
rondvaart met de reddingsboot 
naar het strand, zodat Bernhard 
geen nat pak kreeg.
Het Koninklijk Huis heeft een 
speciale band met het eiland. Als 
koningin werd Beatrix vrijvrouwe 
van de heerlijkheid Ameland, zo-
als Juliana en Wilhelmina dat ook 
waren.

Archieffoto
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Prinses Beatrix in het sciencelokaal, met naast haar burgemeester Albert de Hoop en directeur Bernard Kamsma.

ren verkocht, wat volgens Kamsma een 
groot en –niet onbelangrijk- budgetneu-
traal succes is. 

Watertaxi
Kamsma legt uit dat kinderen van ei-
landbewoners in elk geval tot en met 
het derde leerjaar niet naar de vaste 
wal hoeven. Vmbo’ers kunnen vier jaar 
blijven en op Ameland zelf eindexamen 
doen, havo- en vwo-leerlingen zijn vanaf 
het vierde leerjaar aangewezen op scho-
len aan de vaste wal. De meesten kiezen 
er echter voor om dat nog een jaar uit te 
stellen door eerst het vmbo-examen in 
negen of zelfs tien vakken te doen. De 
meeste havo- en vwo-leerlingen gaan 
daarna naar het voortgezet onderwijs 
in Leeuwarden. 
Alleen kinderen die na de basisschool 
naar het praktijkonderwijs gaan, kun-
nen niet op het eiland terecht. Zij gaan 
naar Dokkum. Er is voor hen een oplos-
sing gevonden, zodat ze daar niet al op 
hun twaalfde intern hoeven. De Ame-
lander Watertaxi vaart elke ochtend in 
12 minuten naar de veerdam van Hol-
werd. Het mes snijdt aan twee kanten, 

omdat de snelle boot ’s ochtends leraren 
oppikt die niet op Ameland wonen. ‘Zo 
kunnen wij deze leraren direct in het 
eerste uur inzetten’, aldus Kamsma. ‘We 
hebben hiervoor een goede deal gesloten 
met de gemeente en met Wagenborg, de 
rederij. Ik maak er zelf ook vaak gebruik 

van. Dat is echt leuk hoor, met die snelle 
boot!’ De kosten voor het vervoer van 
de leerlingen en docenten worden deels 
door de gemeente betaald.

Twee werelden
De directeur is sinds 2011 aan de Burge-
meester Walda Scholengemeenschap 
verbonden, eerst op interimbasis en 
sinds 2012 als vaste directeur. In de in-
terimperiode was Kamsma ook con-
rector op de Montessori High School PJ, 

onderdeel van de openbare scholenge-
meenschap Piter Jelles in Leeuwarden. 
‘Voor een jaar ging dat prima, maar je 
moet dat niet te lang blijven doen. Als 
ik op Ameland was, speelden er nog za-
ken in Leeuwarden en andersom. Toen 
de burgemeester als voorzitter van ons 

schoolbestuur mij vroeg of ik hier wilde 
blijven, heb ik ja gezegd. Nu heb ik weer 
één baan en dat is wel zo prettig. Ik woon 
hier vier dagen per week, de andere drie 
dagen ben ik Leeuwarden bij mijn vrouw 
en kinderen. Soms komen ze hierheen en 
hebben we een heerlijk weekend op het 
eiland. Zo hebben wij het beste van twee 
werelden!’ < De lipdub van de Burgemees-
ter Walda Scholengemeenschap staat op 
YouTube.

Leerlingen van vmbo-b tot en met  
vwo zitten per leerjaar bij elkaar
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TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: pETER DRENT, TON MuLLER E.A.

Gratis hulp om crisis in 
goede banen te leiden

Niemand zit te wachten op een crisis of calamiteit. Maar als er eenmaal zo’n situatie is, 
moet er deskundig en adequaat worden gehandeld én gecommuniceerd. Om scholen 

daarbij te helpen, heeft vOS/ABB een pool van drie communicatiespecialisten opgezet. 
Als het bestuur van de school bij vOS/ABB is aangesloten, kan hier voor één dagdeel gratis 

gebruik van worden gemaakt.

Een grote financiële tegenvaller? 
Asbest in uw gebouw? Een perso-
neelslid dat zijn boekje ernstig te 
buiten is gegaan? VOS/ABB biedt 

het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs de mogelijkheid om gratis 
advies te krijgen op het gebied van cri-
siscommunicatie. Via de Helpdesk kunt 
u telefonisch overleggen over wat er in 

een specifieke situaties nodig is om de 
informatievoorziening aan leerlingen, 
ouders en andere betrokkenen te optima-
liseren. Daarbij kiest VOS/ABB altijd voor 
open, transparant en eerlijk communice-
ren, maar ook voor de zorg en juridische 
plicht die de school heeft om het belang 
van leerlingen, personeelsleden, ouders 
en de organisatie zelf te garanderen. 

Ruth gorissen: ‘het hoofd koel houden’
Ruth Gorissen uit Amersfoort werkt 
sinds 2006 als zelfstandig communi-
catieadviseur. In de jaren tachtig en 
negentig was zij eerst als docent en la-
ter als adjunct-directeur werkzaam in 
het beroepsonderwijs in achtereenvol-
gens Amsterdam, Lelystad en Utrecht. 
Van 1996 tot 2006 was Gorissen com-
municatieadviseur van het college van 
B en W van de gemeente Amersfoort. 
Op verzoek van VOS/ABB heeft zij de 
communicatie verzorgd over kwesties 
in het openbaar onderwijs.

Gorissen: ‘Bij een crisis of een cala-
miteit is de belangrijkste zorg van ie-
dere school de zorg voor leerlingen en 
ouders. Schoolleiders kunnen vanuit 
een behoefte aan openheid en trans-

parantie soms het belang van een stra-
tegische afweging bij het formuleren 
van een boodschap vergeten. Onder 
tijdsdruk worden stappen gezet die 
achteraf misschien anders hadden 
gemoeten. Dan is het goed om te 
weten dat het via VOS/ABB mogelijk 
is iemand in de buurt te hebben die 
gewend is te opereren in een crisis, 
die weet welke stappen het beste in 
welke volgorde kunnen worden gezet 
en hoe de pers het beste kan worden 
benaderd en bediend. Een goede com-
municatieadviseur kan als dat nodig 
is de schoolleiding uit de wind houden 
en de woordvoering doen, terwijl hij of 
zij het hoofd koel en tegelijkertijd het 
hart warm houdt .’

Directe steun op locatie
De Helpdesk van VOS/ABB merkt aan het 
aantal adviesaanvragen dat de behoefte 
aan goede crisiscommunicatie toeneemt, 
ook op locatie. Om in die behoefte te voor-
zien, heeft VOS/ABB een pool opgezet van 
drie ervaren adviseurs. Zij kunnen op het 
moment dat de crisis zich aandient in ac-
tie komen om achter de schermen advies 
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CRISISCOMMuNICATIE 

jan Scholten: ‘Rust bewaren en regie voeren’
Jan Scholten werkt sinds 2008 vanuit 
Bemmel bij Nijmegen als zelfstandig 
communicatieadviseur. Daarvoor 
was hij teamleider communicatie en 
marketing bij VOS/ABB. Met zijn be-
drijf SCAI heeft hij opdrachten uitge-
voerd voor de PO-Raad en VO-raad en 
voor een reeks schoolorganisaties in 
het primair en voortgezet onderwijs. 
Vanuit zijn jarenlange ervaring als 
perswoordvoerder begeleidt Scholten 
ook organisaties buiten het onderwijs 
bij het managen van crisissituaties. 

Scholten: ‘Rust bewaren en regie voe-
ren, dat zijn twee elementaire zaken in 
een crisissituatie. Hoewel veel scholen 
draaiboeken hebben voor het geval er 
een crisis ontstaat, zie je dat de rust en 

regie dan ver te zoeken zijn. De soci-
ale media draaien op volle toeren, de 
pers staat voor de deur en leerlingen, 
ouders en medewerkers schreeuwen 
om informatie. De praktijk is vaak dat 
de directeur het dan al zo druk heeft, 
dat die geen tijd heeft om ook nog 
een heldere boodschap uit te dragen. 
Op die momenten kan een goede cri-
siscommunicatiespecialist uitkomst 
bieden. Door orde te scheppen in de 
chaos, de regie te voeren en bovenal 
de feiten boven tafel te krijgen, kan de 
school een krachtige kernboodschap 
naar buiten brengen. Dat kan imago-
schade voorkomen. Sterker nog: goed 
crisismanagement kan bijdragen tot 
imagoverbetering!’

Ronald Brouwers: ‘geruchten voorkomen’
Ronald Brouwers is met zijn bedrijf RB 
Communicatie gevestigd in Rotter-
dam. Hij is sinds 2012 zelfstandig ad-
viseur in crisiscommunicatie. Zo is hij 
inzetbaar als woordvoerder en geeft 
hij mediatrainingen. Brouwers werkte 
een aantal jaren als leraar in het basis-
onderwijs. Zijn ervaring op het gebied 
van crisiscommunicatie komt uit zijn 
tijd bij RTV Rijnmond. Daar was hij tot 
2012 adjunct-hoofdredacteur. RTV Rijn-
mond is als regionale calamiteiten-
zender verantwoordelijk voor heldere 
communicatie over risico’s en inciden-
ten naar de bevolking. Brouwers heeft 
een korte cursus crisiscommunicatie 
ontwikkeld, die regelmatig aan leden 
van VOS/ABB wordt gegeven.

Brouwers: ‘Een crisis komt altijd on-
verwacht. De eerste reactie in het 
onderwijs en daarbuiten is er vaak 
een van afwachten of hopen dat het 
overwaait, maar dat is tegenwoordig 
met sociale media een illusie. De pers 
staat in een mum van tijd op de stoep. 
Snel en transparant communiceren is 
dan van groot belang. Dat voorkomt 
geruchtenvorming en zorgt ervoor 
dat de omgeving van de school bij de 
crisis wordt betrokken. Het wekt ver-
trouwen bij ouders, leerlingen en alle 
andere betrokkenen. Controle houden 
op de crisis begint met controle hou-
den op de communicatie. Door niet of 
te laat communiceren kan de crisis uit 
de hand lopen en dat wil niemand.’

te geven en indien dat nodig is vóór de 
schermen op te treden als woordvoerder. 
Een van de redenen waarom VOS/ABB 
voor de adviseurs Ronald Brouwers, Ruth 
Gorissen en Jan Scholten heeft gekozen, is 
dat ze verspreid over het land in respec-
tievelijk Rotterdam, Amersfoort en Bem-
mel (bij Nijmegen) zitten. Ze kunnen dus 
redelijk snel op locatie zijn.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aan-
gesloten, kunt u voor één dagdeel à vier 
uur gratis van deze dienstverlening ge-
bruikmaken. Als blijkt dat er na het eer-
ste dagdeel langer advies nodig is, kan de 
school of het bestuur zelf de communica-
tieadviseur voor een aantal aanvullende 
uren inschakelen. Het uurtarief ligt op een 
aanzienlijk lager niveau dan wat hiervoor 

in de markt gebruikelijk is Er is een model-
contract beschikbaar, zodat het niet nodig 
is om in een crisissituatie over uurtarieven 
en andere voorwaarden te onderhandelen. 
U hebt het dan immers al druk genoeg!  
< Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Helpdesk van VOS/ABB: 
0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,  
helpdesk@vosabb.nl. 



Ouderavond Hulp bij huiswerk 
Als ouder wilt u graag dat het goed gaat met uw kind op school.  
U wilt daar zelfs bij helpen. Maar hoe kan dat het beste? Wat werkt 
wel en wat werkt niet?

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

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

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

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

Exclusief Reiskostenvergoeding VOO-trainer

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

PO

VO
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Een sympathiek plan, maar 
is het wel een duurzaam 

concept? Die vraag stellen de 
gezamenlijke schoolbesturen 

voor primair onderwijs in 
zuid-Limburg bij het idee van 

de zeeuw jan Schuurman 
hess om ouders in dorpen het 

bestuur van hun basisschool te 
laten overnemen. 

Schuurman Hess is bekend van zijn 
pogingen om de openbare Prin-
ses Margrietschool in Kats open 
te houden. Hij kwam vorig jaar 

zelfs met het idee leerlingen uit de stad 
naar het dorpje op Noord-Beveland te ha-
len om zo de natuurlijke leegloop van het 
schooltje tegen te houden. ‘Wij willen en 
kunnen kinderen uit de Randstad helpen 
die een poosje in de luwte moeten zijn, in 
een omgeving waar het veilig en rustig is, 
en die op school die extra aandacht kun-
nen krijgen die ze anders tekortkomen’, 
zo schreef hij op zijn weblog. De stads-
kinderen zouden bij gastgezinnen in het 
dorp moeten worden ondergebracht. De 
fervente loper zei tijdens zijn wandeltoch-
ten door Nederland genoeg kinderen te 
hebben gezien voor wie het krimpende 
Zeeland een uitkomst zou zijn. Het plan is 
geen realiteit geworden. De Prinses Mar-
grietschool in Kats sloot in juli de deuren.

Het volgende ballonnetje dat Schuur-
man Hess oplaat, is om ouders in kleine 
plattelandsdorpen het bestuur van hun 
basisschool te laten overnemen. Ou-
ders uit Gaastmeer in Friesland, Hoog 
en Laag Keppel in Gelderland en Wee-
bosch in Noord-Brabant hebben zich bij 

Limburgers kritisch over 
Zeeuws krimpballonnetje

hem aangesloten. De gedachte is dat de 
lokale gemeenschap de plaatselijke ba-
sisschool prima zelf kan organiseren. 
Kleine schoolbesturen met ouders uit 
plattelandsdorpen verspreid over het 
land zouden in coöperaties van maxi-
maal zeven besturen met elkaar moeten 
gaan samenwerken.

Toekomstbestendig
Maar gaat dat wel werken? De geza-
menlijke besturen van de openbare en 
bijzondere basisscholen in krimpregio 
Zuid-Limburg denken van niet. Hun 
twijfel heeft te maken met de afnemende 
inkomsten voor de schoolbesturen als ge-
volg van dalende leerlingenaantallen, de 
toenemende onderwijskwaliteit die van 
de scholen wordt verwacht en de invoe-
ring van de Wet passend onderwijs per 1 
augustus 2014. Het idee van Schuurman 
Hess is volgens de Limburgse besturen 
wel sympathiek, omdat het goed is om 
ouders meer bij het onderwijs te betrek-
ken, maar ze vragen zich ernstig af of het 
wel een duurzaam concept is. 

Zij schrijven in een gezamenlijke brief 
aan de Tweede Kamer dat ze ‘vanuit het 
gemeenschappelijke belang voor een 
duurzame en kwalitatief hoogstaande 
onderwijsinfrastructuur’ met elkaar 
samenwerken om op een positieve ma-
nier om te gaan met de gevolgen van 
demografische krimp. Met de drie grote 
gemeenten in hun regio, de provincie 
Limburg en het ministerie van Binnen-
landse Zaken gaan ze de Transitieatlas 
Zuid-Limburg opstellen, met als doel 
‘toekomstbestendige basisscholen’.

De Zuid-Limburgse schoolbesturen vre-
zen dat het plan van Schuurman Hess hen 
in de wielen kan rijden, want ‘afbreuk 
doet aan de inspanningen die ouders, 
schoolteams, besturen en gemeenten 
doen om te komen tot een verantwoord 
aanbod van basisonderwijs nu en mor-
gen’. Ze willen van de vaste Kamercom-
missie ‘eenduidige politieke signalen’ om 
ervoor te zorgen dat het idee van Schuur-
man Hess in elk geval voor Zuid-Limburg 
geen realiteit wordt. <
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Helpdesk van 
VOS/ABB  
De Helpdesk van VOS/ABB geeft 
dagelijks advies en informatie 
aan leden. Mail uw vraag naar 
helpdesk@vosabb.nl of bel op de 
ochtenden van werkdagen naar 
0348-405250.

Telefoon 0348-405250 
helpdesk@vosabb.nl

Geld voor behoud jonge leerkrachten
In december krijgen we extra bekostiging voor behoud van jonge 
leerkrachten. Wat houdt dit in en hoe kan ik dit besteden?
In het Nationaal Onderwijsakkoord zijn 
verschillende afspraken gemaakt, waar-
onder de afspraak dat er extra geld komt 
voor behoud van jonge leraren in het PO 
en VO.
 De komende jaren treden er zoveel ou-
dere leraren uit het onderwijs, dat er 
ondanks de krimp van het aantal leer-
lingen een gat in het personeelsbestand 
ontstaat. Daarom is het nodig om jonge 
leraren, die vanwege de krimp op korte 
termijn geen werk meer zouden hebben, 
toch voor het onderwijs te behouden. Op 
deze manier is er ook geen stijging van 
WW-lasten. Zowel het PO als het VO zijn 
eigenrisicodrager voor de WW en ont-

lopen zo die hogere lasten, terwijl ze de 
jonge leraren blijvend aan zich kunnen 
binden.
Om dit te regelen is bepaald dat er een 
zogenoemde kasschuif plaatsvindt. Geld 
dat is begroot voor 2016 en 2017 wordt nu 
voor 2014 uitgekeerd. Het primair onder-
wijs krijgt 85 miljoen euro (52,85 euro per 
leerling). De resterende 65 miljoen gaat 
naar het voortgezet onderwijs (69,35 
euro per leerling). Dit bedrag wordt vol-
ledig in december 2013 uitgekeerd (dus 
niet maandelijks in 2014) en betreft de 
lumpsum. Er hoeft geen verantwoording 
worden afgelegd over het bestedingsdoel 
en het bestedingsjaar. < 

Wet modernisering Ziektewet
Wanneer wordt de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet in het kader 
van de Wet modernisering Ziektewet aan de werkgever toegerekend?
Als een werknemer met een tijdelijk dienst-
verband ziek uit dienst gaat en in aanmer-
king komt voor een Ziektewet-uitkering, 
dan komt deze uitkering ten laste van de 
gedifferentieerde premie die de laatste 
werkgever moet betalen voor de Ziektewet. 
Gaat een werknemer met een tijdelijk 
dienstverband niet ziek uit dienst, maar 
wordt hij binnen 28 dagen na het eindigen 
van het tijdelijk dienstverband alsnog ziek, 
dan geldt ook dat de Ziektewet-uitkering 
ten laste komt van de gedifferentieerde 
premie die de laatste werkgever voor de 
Ziektewet moet betalen.

Dit is alleen anders als de werknemer bin-
nen 28 dagen na het eindigen van het tij-
delijk dienstverband een WW-uitkering 
geniet en vervolgens ziek wordt en aan-
spraak maakt op een Ziektewet-uitkering. 
In dat geval komt de Ziektewet-uitkering 
niet ten laste van de gedifferentieerde 
premie die de laatste werkgever voor de 
Ziektewet moet betalen. De wijzigingen 
die betrekking hebben op de premiedif-
ferentiatie voor de publieke financiering 
van de ZW-lasten treden per 1 januari 2014 
in werking. < 

Twee vakbondscontributies verrekenen: 
kan dat?
Kunnen twee vakbondscontributies van één werknemer worden verrekend 
met de eindejaarsuitkering?

Aan het eind van het kalenderjaar heeft 
de werknemer de mogelijkheid om de 
vakbondscontributie te verrekenen met 
de eindejaarsuitkering. Dit is geregeld in 
artikel 7.7 en Bijlage VIII van de CAO PO 

2013 en artikel 13.2 lid 2 CAO VO 2011-2012.
In het voortgezet onderwijs kan verreke-
ning van de vakbondscontributie plaats-
vinden met het brutosalaris (waaronder 
begrepen de vakantie-uitkering, einde-
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0800-5010 
openbaar 
onderwijs
Ouders en MR-leden in het openbaar 
onderwijs kunnen voor informatie 
en advies gratis terecht bij de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. 
De telefonische infolijn 0800-5010 
is iedere schooldag geopend, tussen 
tien en drie uur. Bel 0800-5010, kies 
1 voor onderwijs of stel uw vraag op 
www.voo.nl/5010.

Telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Kerstdiner niet verplicht
Het kerstfeest wordt op onze basisschool ‘s avonds gevierd. De volgende och-
tend hebben de leerlingen dan vrij. Nu heeft de directeur in de nieuwsbrief 
geschreven dat alle leerlingen verplicht zijn om te komen naar het kerstdiner. 
Maar kan een basisschool wel leerlingen verplichten om ‘s avonds te komen?

Nee. Volgens de Leerplichtwet kan een 
school leerlingen niet verplichten om ’s 
avonds naar school te komen. Het kerst-
diner is echter een van de hoogtepunten 

van het schooljaar en als ouder/verzor-
ger zou u er wel goed over moeten na-
denken wat het voor uw kind betekent 
om daar niet aan mee te mogen doen.  <

Gevallen Sinterklaas
Sinterklaas is met stoel en al van het podium gevallen. Voor de leerlingen een 
grote schok, want hij verloor zijn pruik en baard. Maar voor de beste man 
liep zelf het ook niet goed af, want hij heeft zijn pols gebroken. Zijn wij als 
ouderraad nu aansprakelijk omdat wij Sinterklaas hebben ingehuurd?

De leerlingen zijn hopelijk niet al te erg 
geschrokken. Bij aansprakelijkheid moet 
eerst worden vastgesteld wie schuldig is 
aan de valpartij. Mocht daaruit blijken 
dat het ongeluk aan de omstandighe-
den te wijten is, dan zou de verzekering 

van de school dit ongeval moeten dek-
ken. Het ongeluk heeft immers binnen 
de school plaatsgevonden en de school 
heeft de setting waarbinnen het feest 
plaatsvond, goedgekeurd. De ouderraad 
is in elk geval niet aansprakelijk. <

(Mede)Zeggenschap
De directeur van onze basisschool heeft bij verschillende gelegenheden 
ouders naar de medezeggenschapsraad (MR) verwezen voor uitleg over en 
verdediging van nieuw beleid. De argumentatie voor die verwijzing is dat de 
MR ermee heeft ingestemd. Is het een taak van de MR om nieuw beleid uit 
te leggen of te verdedigen?

Nee, dit is geen taak voor de medezeggen-
schapsraad (MR). De MR heeft medezeg-
genschap en geen zeggenschap. Degene 
die zeggenschap heeft (het bevoegd gezag 
en namens hem de directeur) is verant-
woordelijk voor het beleid en hij dient 

nieuw beleid uit te leggen en te verdedi-
gen. Ouders kunnen wel bij de MR vragen 
waarom er is ingestemd met nieuw of 
gewijzigd beleid en welke overwegingen 
daarbij een rol hebben gespeeld. <

jaarsuitkering en de extra eindejaarsuitke-
ring). Hiertoe dient het bevoegd gezag een 
regeling op te stellen. Dit kan betekenen 
dat het bevoegd gezag via deze regeling de 
werknemer de ruimte geeft om twee vak-
bondscontributies te verrekenen. Overigens 
hangt dit wel samen met de forfaitaire 
ruimte die de werkgever nog ter beschik-
king heeft (werkkostenregeling).
In het primair onderwijs kan de vakbonds-
contributie worden verrekend met de ein-

dejaarsuitkering en de extra eindejaarsuit-
kering. De regeling is opgenomen in Bijlage 
VIII van de CAO PO 2013. Hieruit blijkt niet 
direct dat er twee vakbondscontributies ver-
rekend kunnen worden met de eindejaars-
uitkering. Dit is mogelijk als de werkgever 
nog forfaitaire ruimte beschikbaar heeft 
(werkkostenregeling). Aan te raden is bin-
nen de organisatie beleid op te stellen hoe 
hiermee om wordt gegaan, omdat dit niet 
is opgenomen in de CAO PO 2013. < 
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TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
fOTO’S: AMSTERDAM ExpO

De tekst achter op dit ansichtkaartje is nog gewoon te lezen.

Deze bordjes stonden nog keurig 
in het gelid op de zeebodem.

Wie naar de tentoonstelling gaat, 
krijgt een echte boardingpass.

Een hut met stapelbedden is nagebouwd.

Titanic aangemeerd in Amsterdam
De locatie is symbolisch: op de Zuidas, 
die sinds 2008 door de hoogmoed van het 
kapitalisme behoorlijke averij heeft op-
gelopen, is een expositie over de Titanic.

De reizende tentoonstelling was al te 
zien in verschillende wereldsteden, zoals 
Chicago, Los Angeles, Londen en Parijs. 
Tot 11 mei is Amsterdam EXPO de plaats 
waar allerlei spullen te zien zijn die van 
de bodem van de Atlantische Oceaan zijn 
gehaald, op de plaats waar in 1912 het le-
gendarische schip op zijn eerste vaart is 
gezonken. 

Het verhaal over de ijsberg waar de on-
zinkbaar geachte Titanic in volle vaart 
tegenaan voer, spreekt ook bij veel kin-
deren tot de verbeelding. De originele 
voorwerpen versterken dat gevoel. Er 
liggen bijvoorbeeld de bril van een pas-
sagier, een gouden dameshorloge, maar 
ook delen uit de machinekamer, ge-
kruld hekwerk en gratineerbakjes uit 
de scheepskeuken. Die schaaltjes lagen 
keurig op een rijtje in het zand; de hou-
ten kast waarin ze ooit in stonden, is in 
de loop van de tijd verteerd. Mooi zijn 
ook de persoonlijke ansichtkaartjes die 
in leren portefeuilles zijn gevonden, en 
die – opmerkelijk genoeg - nauwelijks 
door het water zijn aangetast. De tek-
sten achterop zijn nog gewoon te lezen. 
In Amsterdam EXPO zijn delen van het 
schip nagebouwd, zoals een chique gang, 
het deftige restaurant en een hut met sta-

per leerling (de normale prijs is 16 euro 
per persoon). Begeleidende leraren met 
de Amsterdam EXPO-docentenpas heb-
ben gratis toegang. De pas kan online 
worden aangevraagd. In de prijs is een 
audiogids inbegrepen. Er is een speciale 
audiogids voor kinderen. Het is ook mo-
gelijk om met (basisschool)leerlingen een 
speurtocht te houden.

Tip: voor schoolklassen zijn er aparte 
kluisjes die gratis zijn. Vraag daar-
naar! De kluisjes voor individuele 
bezoekers kosten 2 euro en de munt 
krijgt u niet terug. < Meer informatie 
(waar onder gratis lesmateriaal) staat op 
www.amsterdamexpo.nl.

pelbedden voor de passagiers bij wie het 
geld niet op de rug groeide.

Wat de expositie elders op de wereld niet 
had, is het verhaal van drie Nederlandse 
opvarenden. Een van hen was Johan  
George Reuchlin, zoon van de toenma-
lige directeur van de Holland Amerika 
Lijn. De andere twee Nederlanders aan 
boord waren kok Hendrik Bolhuis en sto-
ker Wessel van der Brugge. Hun verhaal 
is eerder verteld door het Maritiem Mu-
seum in Rotterdam.

Amsterdam EXPO heeft gereduceerde 
toegangsprijzen voor het basis- en voort-
gezet onderwijs. Scholen betalen 7 euro 
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De casus
‘Er hebben zich te vaak incidenten voor-
gedaan die niet bevorderlijk zijn voor de 
sfeer in de school en die de gemoederen 
binnen het team hebben beziggehouden.’, 
schrijft het bevoegd gezag in een e-mail 
aan de MR van een school. In die e-mail 
wordt de MR meegedeeld dat de adjunct-
directeur met ingang van diezelfde dag 
uit haar taken is ontheven en wordt over-
geplaatst naar een van de andere scholen 
van het bevoegd gezag. 
De MR is van mening dat het bevoegd 
gezag de raad hierover om advies had 
moeten vragen en verwijst daarbij naar 
artikelen in het medezeggenschapsre-
glement en de Wet medezeggenschap 
op scholen (WMS) over ontslag van de 
schoolleiding. Het bevoegd gezag vindt 
echter dat overplaatsing van een ad-
junct-directeur niet te beschouwen is 
als ontslag. Daarnaast geeft het bestuur 
aan dat het gaat om een vrijwillige over-
plaatsing. Gezien de tekst van de e-mail 
twijfelt de MR er aan of er wel sprake is 
van vrijwilligheid. Hierop legt de MR het 
geschil voor aan de Landelijke Commis-
sie voor Geschillen WMS. 

De uitspraak
De commissie oordeelt dat hetzelfde ad-
viesrecht geldt bij overplaatsing als bij 
ontslag. Er is dan immers sprake van het 
vertrek van een lid van de schoolleiding 
op initiatief van het bevoegd gezag. In 
dat geval moet de MR in staat gesteld 
worden om advies te geven over dit ver-
trek, zo staat in artikel 22 onder g van het 
medezeggenschapsreglement en artikel 
11 onder h van de WMS.
Dat het zou gaan om een vrijwillig ver-
trek van de adjunct-directeur is niet 
gebleken, zo oordeelt de commissie. De 
overplaatsing gebeurt op initiatief van 
het bevoegd gezag en is dus onlosmake-
lijk verbonden met de beslissing van het 
bevoegd gezag de adjunct-directeur van 
haar taken te ontheffen. Onder deze om-
standigheden kan naar het oordeel van 
de commissie niet van vrijwillig vertrek 
worden gesproken. 

Wat nu?
Volgens de WMS doet de commissie 
bindende uitspraken over interpretatie-
geschillen. Hier was sprake van een in-
terpretatiegeschil, omdat de MR en het 

bevoegd gezag het niet eens waren over 
de vraag hoe een bepaald onderdeel van 
de wet moet worden uitgelegd. De com-
missie heeft de MR in het gelijk gesteld. 
De situatie zou anders geweest zijn als de 
adjunct-directeur zelf had aangegeven 
afscheid te willen nemen van de school; 
in zo’n geval komt de MR geen recht toe.
Op basis van deze bindende uitspraak van 
de commissie kan de MR het bevoegd ge-
zag vragen om alsnog gebruik te kunnen 
maken van zijn adviesrecht. De MR kan 
eveneens de Ondernemingskamer in-
schakelen, omdat formeel gezien de WMS 
niet is nageleefd. Meestal laat men het 
echter niet zo ver komen. < Het geschil is 
te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl 
> medezeggenschap > 105780 / uitspraak 
d.d. 11-9- 2013

volgens de wet heeft de medezeggenschapsraad (MR) adviesrecht bij ontslag van de 
schoolleiding. Maar wat als het gaat om een overplaatsing naar een andere school? 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met drs. Janny Arends, beleidsadviseur 
medezeggenschap van de Vereniging  
Openbaar Onderwijs, via 036 5331500 of 
j.arends@voo.nl.

interpretatiegeschil 
bij overplaatsing 
adjunct-directeur



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

Opmerkelijk

Zwart aan zet
Voorzitter worden van het schoolbestuur? Doe alsof u zwart 
bent!

De blanke Amerikaanse politicus Dave Wilson deed mee aan de 
verkiezingen voor het voorzitterschap van een schoolbestuur 
in een wijk van Houston met vooral inwoners van Afro-Ame-
rikaanse afkomst. Nadat de Republikein promotiemateriaal 
had verspreid met zijn standpunten met daarbij foto’s van 
lachende en gelukkige mensen met een donkere huidskleur, 
won hij de verkiezing. Een foto van zichzelf ontbrak. Zijn Afro-
Amerikaanse en Democratische tegenstander Bruce Austin 
vindt dat er vals is gespeeld. < 

Sinterklaassurprise
Dachten we met de discussie over Zwarte Piet alles wel te hebben 
gehad, komt de auteursrechtenpolitie nog met een surprise.

Ophef in de media en zelfs in de Tweede Kamer over wat een ‘in-
val’ werd genoemd. Openbare basisschool Trianova in Leeuwar-
den kreeg eind november bezoek van een controleur van de au-
teursrechtenorganisaties Buma/Stemra en Sena. Of de school ook 
sinterklaasliedjes draait? Ook daarop rusten auteursrechten! De 
controleur zou zich niet al te vriendelijk hebben opgesteld. CDA-
Tweede Kamerlid Peter Oskam sprak in de Telegraaf verbijsterd 
over een ‘bizarre juridisering van de samenleving’. Buma/Stemra 
ontkende gehaast dat het een controle was op het draaien van sin-
terklaasliedjes. < 

Geen tongzoen
Schrijver Ronald Giphart werd op school 
gepest. Het voordragen van gedichten 
bleek geen oplossing.

Giphart vertelt in ‘Een prikbord vol verhalen 
over pesten’ dat hij op school niet populair 
was. Hij droeg uit zijn hoofd gedichten voor 
in de hoop dat meisjes dan met hem wilden 
tongzoenen, maar ‘dat was helaas niet het 
geval’. ‘Een prikbord vol verhalen over pes-
ten’ is een publicatie van het ministerie van 
OCW over regiobijeenkomsten over de aan-
pak van pestgedrag. Giphart en publiciste 
Aaf Brandt Corstius wisselden elkaar af bij 
de aftrap van die bijeenkomsten. Brandt 
Corstius erkent in de publicatie dat ze een 

Informatiebehoefte
Duizenden basisschoolleerlingen hebben hun eigen poep 
geanalyseerd. 

De analyse was onderdeel van een online lesprogramma van 
Kennisnet en Schooltv. Het lesprogramma staat in het teken 
van 3FM Serious Request, dat aandacht vraagt voor het gebrek 
aan hygiëne in arme landen, waardoor elk jaar 800.000 kin-
deren sterven. Het poeponderzoek werd op 20 november ge-
lanceerd op het plein van De KinderCampus in Hilversum. Het 
is gebaseerd op de internationaal erkende Bristol Stoelgang-
schaal om de eigen gezondheid in kaart te brengen. < 

Sekslessen in NOS Journaal?
Het beeld dat Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de Chris-
tenUnie heeft van Dokter Corrie van het Schooltv Weekjournaal 
is zo mogelijk nog ludieker dan haar sekslessen.

‘In Dokter Corrie wordt gesteld wat normaal is en wat niet op het ge-
bied van seks, dat je als 9-jarige met een condoom in de weer moet 
zijn’, aldus Voordewind in de Volkskrant. De realiteit is dat Dokter 
Corrie dat nooit heeft geadviseerd. Voordewind laat nog een keer zien 
dat hij een groot talent heeft om karikaturale beelden neer te zetten: 
‘Het zou toch ook raar zijn als het NOS Journaal tussen het nieuws over 
Sinterklaas en de Filipijnen opeens seksuele voorlichting gaat geven?’ 
Daar heeft Voordewind natuurlijk volstrekt gelijk in! < 

pester was. Zo schreef ze met vriendinnen 
nep-liefdesbrieven aan een klasgenoot en 

deponeerde ze bij iemand een hondendrol 
in de brievenbus. <


