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redaCtioneeL 
beeLd: rob gLastra

Het is leuk om te zien dat steeds meer scholen meedoen aan de actie School!Week. Een 
week lang stralen ze trots uit wat de toegevoegde waarde is van openbaar onderwijs. 
Niet alleen is iedereen welkom op open dagen in die derde week van maart, maar 
ook voeren leerlingen actie voor goede doelen. Ze zetten zich in voor de voedselbank, 
ze helpen ouderen of gaan voorlezen aan peuters. Ze laten maatschappelijke 
betrokkenheid zien, en dat past helemaal bij ons onderwijs. 

Openbare scholen werken bewust aan de vorming van kinderen, om er 
verantwoordelijke burgers van te maken die omzien naar elkaar. In dat licht paste 
ook de Kindersummit heel goed in de campagneweek. Op deze topconferentie in het 
Haagse Museon discussieerden kinderen uit heel Nederland over wereldvraagstukken 
zoals oorlog en vrede, economie en duurzaamheid. Hoe serieus kinderen dit opvatten, 
kunt u zien in de foto-impressies in dit nummer, van zowel de School!Week als de 
Kindersummit. 

Daar tussenin op de pagina’s 12/13 aandacht voor de publicatie School!Gids, die in de 
campagneweek is gepresenteerd op de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. 
Het is een boek waarin een mooie toekomstvisie op onderwijs wordt geschetst: 
een toekomst zonder denominaties, waarin scholen gewoon School! zijn, waar alle 
kinderen bij elkaar in de klas zitten en leren met respect naar elkaars ideeën en 
overtuigingen te luisteren. 

Kinderen willen dat en kunnen het: dat zagen we op de Kindersummit. En dan heb 
ik het niet alleen over kinderen als Tristan Brand van obs De Violier in Schiedam, die 
een indrukwekkende speech uitsprak in Den Haag. Alle kinderen staan in principe 
open voor elkaar. Dat zag ik ook in de asielzoekersschool De Wissel in Luttelgeest, 
die ik voor een reportage in dit nummer mocht bezoeken. Deze school staat voor een 
bijzondere opdracht: de eerste opvang van vluchtelingenkinderen die geen woord 
Nederlands spreken en voor wie de westerse wereld vaak helemaal nieuw is. Kinderen 
met allerlei achtergronden, die allerlei talen spreken: ze leren samen Nederlands in het 
opvangcentrum in Luttelgeest en maken verwonderd kennis met elkaars gewoonten 
en gebruiken. Op De Wissel zijn ze allemaal even welkom. De leerkrachten hebben 
één groot doel: deze kinderen helpen volwaardige burgers van onze Nederlandse 
samenleving te worden, wat hun achtergrond ook is. 

Is dit misschien dan al de School! van de toekomst, waar denominatie niet meer nodig 
is? Wellicht. Voorlopig is het een openbare school, en daar mogen we trots op zijn. <
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Gesprekken met ouders zijn voor veel leerkrachten een van de moeilijkste onderdelen 
van het onderwijs. Vooral als het om een slecht nieuws gesprek gaat. Ervaring met 
dit soort gesprekken en gesprekstechnieken zorgen ervoor dat je je zekerder voelt in 
deze situaties en met vertrouwen een positieve uitkomst tegemoet gaat. Tijdens de 
studiemiddag Communiceren met ouders www.voo.nl/Cursus/Communiceren_met_
ouders_hoe_pak_je_dat_aan wordt dieper ingegaan op de communicatie met ouders, 
zowel vanuit het perspectief van de leerkracht, als van de ouder.

Na deze bijeenkomst heeft het team:
–     inzicht in de relatie tussen ouder en leerkracht
–     inspiratie opgedaan uit verschillende voorbeelden van communicatie met ouders
–     een start gemaakt met een communicatieplan

Meer inforMatie?  
neeM contact op Met flora BreeMer, adviseur van de voo,  

via 036 533 1500 of f.breemer@voo.nl

Studiemiddag communicatie met ouderS
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Wij willen een openbare basisschool!
Met een posteractie onderstrepen inwo-
ners van Maasbree dat er in dit Noord-
Limburgse dorp een openbare basis-
school moet komen.

Een initiatiefgroep van ouders probeert 
al jaren om in Maasbree een openbare 
basisschool te krijgen. Daarmee willen 
ze keuzevrijheid realiseren. Het dorp 
heeft tot nu toe alleen een katholieke 
basisschool. Na jarenlang politiek ge-
touwtrek werd in januari bekend dat 
het huidige college van B&W van de ge-
meente Peel en Maas een motie uitvoert 
die een openbare basisschool in Maas-
bree mogelijk moet maken. De motie 
werd in december door de gemeenteraad 
aangenomen.
Deze maand wordt een directe behoef-
temeting gehouden om te kijken of er 
onder ouders in Maasbree voldoende  

belangstelling voor openbaar onderwijs 
is. In mei moeten de resultaten van deze 
meting bekend zijn. Als er inderdaad 
voldoende belangstelling is, wordt na de 
zomervakantie een aanvraag ingediend 
voor het Plan van Scholen. De nieuw op 
te richten openbare school wordt dan 
onder het bestuur van de stichting Ak-
koord! po gebracht.
Een wetsverandering geeft de ouders 
tegenwoordig een sterkere positie. Als 
er vijftig ouderverklaringen zijn, móet 
het college van B&W in actie komen. De 
oudergroep maakt daar nu met steun 
van VOS/ABB gebruik van.
De posteractie in Maasbree is bedoeld 
om het initiatief voor openbaar basis-
onderwijs kracht bij te zetten. De pos-
ters met de leus ‘Kies voor keuze’ zijn 
beschikbaar gesteld door VOS/ABB. < 

Ledenvergadering en congres op 23 april
Op woensdag 23 april organiseert de VOO het congres Krimp: kansen door 
samen te werken. Zowel schoolleiders als leerkrachten, MR-leden en school-
bestuurders uit het openbaar onderwijs kunnen deelnemen.

Emeritus hoogleraar Luc Stevens ver-
zorgt een lezing. Aansluitend zijn er 
workshops over samenwerking op on-
der meer bestuurlijk en schoolniveau. 
Tijdens het congres vindt ook de korte 
algemene ledenvergadering plaats. Het 
congres vindt plaats in Regardz Een-
hoorn in Amersfoort.

Workshops
Jan de Vos (adviseur VOO) en Saake 
Saakstra (Comperio in Oost- en West 
Stellingwerf) gaan in hun workshop 
in op kleine scholen en de mogelijk-
heden voor samenwerking vanuit een 
bestuurlijke invulling. Een workshop 
specifiek voor schoolleiders wordt 
verzorgd door Ronny van den Broecke, 
schoolbestuurder bij Perspecto in Axel. 
Jeroen Peters en Janny Arends (VOO) 

geven een workshop over de gevolgen 
van krimp voor de medezeggenschaps-
raad. Een workshop over de identiteit 
van openbare scholen en de kansen 
voor profilering wordt verzorgd door 
adviseurs Flora Breemer (VOO) en Mar-
leen Lammers (VOS/ABB).

Leerkracht van het jaar
Ook Tingue Klapwijk, leerkracht groep 
6/7/8 van openbare Montessorischool 
Valkenbos in Den Haag en in 2013 ge-
kozen tot Leraar van het Jaar voor het 
basisonderwijs, verzorgt een workshop. 
Die sessie gaat over de verbinding tus-
sen team, onderwijsveld, bestuur en 
OCW. < Online aanmelden voor dit  
congres via  www.voo.nl/congres of via 
036 5331500. VOO-leden en aangesloten 
scholen kunnen gratis deelnemen.

Portemonnee  
en milieu
Geld besparen en minder CO2 uitstoten? 
Dat kan met Goedkoper Licht. 

Veel scholen gebruiken nog tl-buizen van 
een verouderd type. Daarmee gaat veel 
energie verloren. Goedkoper Licht zorgt 
ervoor dat er nieuwe verlichting komt 
die gemiddeld 45 procent zuiniger is. De 
werking wordt gegarandeerd tot zeven 
jaar na aanpassing. De investering en het 
onderhoud komen volledig voor rekening 
van Goedkoper Licht en worden geduren-
de de looptijd in maandelijkse termijnen 
terugbetaald uit de vooraf aangetoonde 
besparing. 
Goedkoper Licht is een nieuw ledenaan-
bod van VOS/ABB. Aanmelden kan geheel 
vrijblijvend tot 1 mei. < Zie www.vosabb.nl 
 (Over VOS/ABB > Lidmaatschap > Voor-
delen) , w w w.goedkoperlicht.nl of 
neem contact op met Janine Eshuis van  
VOS/ABB: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl.
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Geen 
afrekencultuur!
Basisscholen worden niet afgerekend 
op de Citotoetsresultaten. Dat zegt 
staatssecretaris Sander Dekker van 
OCW in reactie op een brandbrief van 
openbare schoolbesturen in Drenthe.

Deze schoolbesturen, verenigd in Prisma  
Drenthe, vinden dat basisscholen te 
veel worden afgerekend op de resul-
taten van de Cito-eindtoets. Prisma 
Drenthe wil terug naar de basis: de 
Citotoets moet alleen worden ge-
bruikt waarvoor die oorspronkelijk is 
bedacht, namelijk als hulpmiddel om 
groep 8-leerlingen een goed advies 
voor vervolgonderwijs te geven.
Staatssecretaris Dekker laat in een 
reactie via RTV Drenthe weten dat 
basis scholen zich geen zorgen hoeven 
te maken dat ze worden afgerekend op 
de Citotoetsresultaten. Slechte leraren 
moeten zich wél zorgen maken, bena-
drukt hij. <

School en privacy
De Helpdesk van VOS/ABB organi-
seert speciaal voor leden in mei een 
gratis bijeenkomst over informatie-
verwerking en -verstrekking door 
scholen.

De bijeenkomst is interessant voor 
schoolbestuurders, teamleiders, P&O’ers 
en andere personeelsleden die op school 
te maken hebben met de verwerking 
van privacygevoelige gegevens. De ju-
risten Céline Adriaansen en José van 
Snek van de VOS/ABB-Helpdesk gaan 
in op wat de school wel en niet mag.
De gratis cursus wordt gegeven op 
dinsdag 13 mei van 13 tot 17 uur in  
he t  k a nto or v a n VOS /A BB i n  
Woerden. Aanmelden kan online via 
secretariaatvereniging@vosabb.nl. 
Let op: u kunt alleen deelnemen als 
uw orga nisatie bij VOS/ABB is aange-
sloten. <

Actuele ontwikkelingen 
medezeggenschap 
Leden van de VOO kunnen op woensdag 16 april deelnemen aan een gratis bijeen-
komst over actuele ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. 

Deze middag is interessant voor MR-
leden en directeuren uit het primair 
onderwijs. Onderwijsadviseurs Janny 
Arends en Rein van Dijk zullen ingaan 
op onder meer de code goede medezeg-
genschap en een aantal komende wets-
wijzigingen.
De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur 
bij de VOO, Louis Armstrongweg 120,  
1311 RL in Almere. Deelnemen? U kunt 
zich direct aanmelden via voo@voo.nl. 

Deze gratis bijeenkomst is uitsluitend 
voor scholen en MR’s die bij VOO zijn 
aangesloten. Niet-leden kunnen niet 
deelnemen. <

Steeds minder zwakke scholen 
Steeds minder scholen zijn zwak of zeer 
zwak. Dat meldt de Inspectie van het 
Onderwijs. 

In het basisonderwijs voldeden in het 
afgelopen schooljaar 97,8 procent van 

de scholen aan de minimumeisen van  
de inspectie. In het speciaal basison-
derwijs was dat 96,6 procent, in het 
voortgezet onderwijs 89,9 procent en in 
het (voortgezet) speciaal onderwijs 91,0 
procent. <

Handreiking onderwijs en kinderopvang
Op de website van VOS/ABB staat een nieuwe handreiking over de samenwerking 
tussen onderwijs en kinderopvang. 

Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties heb-
ben in toenemende mate behoefte aan praktische 
informatie over de manier waarop ze met elkaar 
kunnen samenwerken. De Helpdesk van VOS/ABB  
krijgt daar veel vragen over en de beleidsmede-
werkers zijn steeds vaker in het land om hierover 
te adviseren.
De handreiking, die is samengesteld door be-
leidsmedewerking Simone Baalhuis van VOS/
ABB, biedt praktische informatie om de samen-
werking tussen onderwijs en opvang op maat te 
organiseren. Leden van VOS/ABB kunnen deze bro-
chure downloaden van het besloten ledengedeelte 
van www.vosabb.nl (downloads > brochures).  
Het is een printvriendelijk pdf-document. Uit  

kostenoverwegingen is de handreiking niet in druk uitgebracht. <
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Duits gala met 
alcohol gaat niet door 
Het plan van leerlingen van het open-
bare Gerrit Komrij College in Winters-
wijk om voor het jaarlijkse eindexa-
mengala uit te wijken naar Duitsland, 
gaat niet door.

Een aantal eindexamenleerlingen had 
het plan opgevat om het gala te orga-
niseren in de naburige Duitse plaats 
Vreden, omdat de alcoholwetgeving in 
Duitsland voor jongeren minder streng 
is dan in Nederland. Sinds 1 januari mo-
gen jongeren tot 18 jaar in Nederland 
geen alcoholische dranken meer kopen 
en ook niet drinken. In Duitsland ligt 
de minimumleeftijd op 16 jaar, net zoals 
dat voor 1 januari in Nederland nog het 
geval was.
Het plan van de eindexamenleerlingen 
trok veel media-aandacht, maar al snel 
werd duidelijk dat het niet doorging. Bij 
nader inzien leek Duitsland hun toch 
niet zo gezellig. <

Toekomstvisie in School!Gids
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) presenteren in  
de nieuwe uitgave ‘School!Gids’ een gezamenlijke toekomstvisie op het  
funderend onderwijs op basis van het concept ‘School!’. 

Dit concept gaat uit van een ontzuild 
onderwijsbestel zonder denominaties. 

VOS/ABB en VOO streven ernaar dat 
er op den duur geen openbare, katho-
lieke, protestants-christelijke of wat 
voor scholen dan ook meer zijn, maar 
alleen nog ‘scholen’ die boven de deno-
minaties zijn uitgestegen.
‘School!Gids – Een toekomstvisie  
op ons onderwijsbestel’ is in de 
School!Week 2014 gepresenteerd op 
de conferentie Openbaar onderwijs 
verbindt op 19 maart in Amersfoort. < 
Op de pagina’s 12 en 13 leest u meer over 
‘School!Gids’. Op de pagina’s 10 en 11 staat 
een verslag van de School!Week 2014,  
de landelijke campagne van het open-
baar en algemeen toegankelijk onder-
wijs die werd gehouden van 17 tot en 
met 21 maart.

Bij schadeclaims betalen?
Het is voor scholen niet verstandig 
om bij schadeclaims van ouders di-
rect over te gaan tot betaling. Hier-
door kan het idee ontstaan dat er 
wel heel gemakkelijk kan worden 
geclaimd.

Scholen krijgen van ouders duizenden 
claims per jaar, bijvoorbeeld voor door-
geknipte schoenveters of voor een ka-
potte iPad. Veel ouders gaan er al snel 
van uit dat de school aansprakelijk is 
voor de schade en moet betalen.
De praktijk wijst uit dat scholen claims 
waarmee relatief kleine bedragen zijn 

gemoeid, niet bij de verzekering indie-
nen maar zelf direct overgaan tot be-
taling. Program manager Bas Provily 
van VOS/ABB’s verzekeringspartner 
Aon vindt dat scholen daarmee een 
verkeerd signaal afgeven. 

Katern aansprakelijkheid
De Helpdesk van VOS/ABB heeft een 
katern samengesteld over aansprake-
lijkheid van scholen. Als uw organisa-
tie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt 
u dit katern downloaden van www.
vosabb.nl (downloads >  katernen). <

Etniciteit ligt  
te gevoelig
Het opleidingsniveau van de ouders 
blijft bepalend in de gewichtenrege-
ling. De factor ‘etniciteit’ keert er niet 
in terug.

De gewichtenregeling bepaalt hoeveel 
geld basisscholen voor achterstandsleer-
lingen krijgen. De beste indicatoren om 
onderwijsachterstanden te voorspellen, 
zijn het opleidingsniveau van de ouders, 
hun etniciteit, de taal die kinderen thuis 
spreken en het huishoudinkomen. Alleen 
etniciteit en huishoudinkomen zijn cen-
traal beschikbaar.
Hoewel de Onderwijsraad adviseerde om 
achterstandsgelden voor basisscholen 
weer toe te kennen op basis van het oplei-
dingsniveau van de ouders in combinatie 
met hun etniciteit, kiest Dekker niet voor 
herinvoering van die laatste (politiek ge-
voelige) factor. Tot 2006 telde de etnische 
afkomst van de ouders nog mee, maar 
toenmalig minister Maria van der Hoeven 
maakte daar een einde aan. <

Lerarenbeurs nu aanvragen
Het is vanaf 1 april weer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. De  
inschrijftermijn loopt tot en met 31 mei.

De beurs is bedoeld voor leraren die een bachelor- of masteropleiding willen vol-
gen. Ze kunnen de Lerarenbeurs gebruiken om (een deel van de) kosten van hun 
studie te dekken. Aanvragen kan digitaal via duo.nl. De Promotiebeurs kan vanaf 
eind juni tot 2 september weer worden aangevraagd via nwo.nl. Meer over de 
Promotiebeurs op pagina 22/23 van dit nummer. <
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Onderwijs geven  
is kansen bieden
De Onderwijsraad publiceerde onlangs zijn advies Overgangen in het onderwijs.  
De vraag daarbij was of de overgangen binnen het onderwijsstelsel soepel genoeg 
verlopen voor de leerlingen en studenten. Dat is een technische vraag die makkelijker 
is te beantwoorden dan de vraag of het onderwijs in het algemeen voldoende inspeelt 
op de mogelijkheden van leerlingen en studenten. Gewenst is adaptief onderwijs, dat 
inspeelt op de behoeftes van leerlingen en dat voor een ononderbroken ontwikke-
ling zorgt. Bij die twee zaken spelen de overgangen in het onderwijs een belangrijke 
rol, want ‘goede overgangen geven leerlingen optimale kansen om hun talenten te 
ontwikkelen en (later) een succesvolle loopbaan op te bouwen’, aldus de Onderwijs-
raad. Bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs schat de leerkracht van 
de basisschool de kansen in van achtstegroepers. De plaats die een leerling krijgt, 
wordt bepaald door de toelatingscommissie van de school voor voortgezet onder-
wijs, die vaak streng selecteert. Dat is een struikelblok voor leerlingen die wel de 
benodigde capaciteiten hebben, maar zich op het moment van de beslissing van de 
toelatingscommissie nog niet voldoende kwalificeren; zogenoemde laatbloeiers. Dat 
kwalificatiemoment, de Cito-eindtoets, wordt nu verschoven naar een later moment 
in het schooljaar en er wordt meer een beroep gedaan op het inschattingsvermogen 
van de basisschool. Of dit zal betekenen dat de scholen voor voortgezet onderwijs hun 
keuze voor de beste leerlingen zullen loslaten, valt te betwijfelen. Hierdoor worden 
leerlingen kansen onthouden die hun vaak later niet meer worden geboden. Dit kan 
hun latere loopbaan en maatschappelijke ontwikkeling in de weg staan, aldus de 
Onderwijsraad. De kwetsbaarste groepen, waaronder leerlingen van ouders met een 
lagere sociaaleconomische positie, dreigen steeds meer de dupe te worden van deze 
selectie. Daar komt bij dat ouders en leerkrachten van deze kinderen vaak lagere 
verwachtingen hebben dan van leerlingen met hoger opgeleide ouders. Dat helpt 
deze kwetsbare leerlingen ook al niet. 

De Inspectie van het Onderwijs speelt een cruciale rol in de wijze waarop het voort-
gezet onderwijs risico’s mijdt. Een leerlingen die ‘opstroomt’ van vmbo-tl naar havo 
scoort pluspunten, maar een leerling die begon op havo-niveau maar uiteindelijk 
met een prachtig vmbo-tl-diploma van school gaat, levert minpunten op. Logisch dat 
men dan wel even nadenkt voor een groep 8-leerling op het gewenste havo-niveau 
wordt ingedeeld. De leerlingen en hun ouders maken dan ook niet altijd de juiste 
keuze, constateert de Onderwijsraad. Daardoor moet regelmatig worden gewisseld 
van opleidingsniveau of duurt een opleiding langer dan nodig is. 

Overgangen in het onderwijs zullen soepeler verlopen wanneer scholen, ouders én 
de inspectie tot een gezamenlijke gewijzigde visie komen: basisscholen bieden voor 
alle leerlingen uitdagend onderwijs en de inspectie stopt met plussen en minnen 
waardoor de scholen voor voortgezet onderwijs minder streng gaan selecteren. Dan 
profiteren meer -zo niet alle- leerlingen van adaptief onderwijs, dat uitgaat van kan-
sen bieden in plaats van op safe spelen. <

Ritske van der Veen,  
directeur VOS/ABB, en  
Rein van Dijk, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, schrijven 
beurtelings een column.

Rein van Dijk
Directeur Vereniging  
Openbaar Onderwijs

Een  
leerling die 
opstroomt, 

scoort  
pluspunten
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tekst: LuCy beker
beeLd: Freddy sChinkeL, harry tieLMan, koen verheijden e.a.

nederland is trots op zijn openbaar 
onderwijs. dat mag de conclusie zijn 
na de enthousiaste deelname van 
heel veel scholen en leerlingen aan  
de school!week in maart. 

In het hele land vierden scholen het 
feest van het openbaar onderwijs 
mee. Ze hielden open huis om te 
laten zien hoe zij de kernwaarden 

van openbaar onderwijs in de praktijk 
vormgeven. Ze zetten allerlei al dan niet 
ludieke acties op touw en spanden zich 
in voor goede doelen.

Daarom trok de School!Week overal de 
aandacht van pers en publiek. Zo geven 
scholen én leerlingen met elkaar bekend-
heid aan de meerwaarde van openbaar 
onderwijs. Op deze pagina’s een klei-
ne foto-impressie van de actieweek. 
Meer foto’s, filmpjes en informatie op 
www.openbaaronderwijs.nu. <

Trots 
op de 
openbare 
school

Wensballonnen en rollatorwasserette
De Houtkoperschool in Ochten (Betuwe) begon de School!Week spectaculair met het oplaten 
van grote wensballonnen, terwijl de kinderen bellen bliezen. Maar er gebeurde nog veel 
meer in Ochten: een voorleesontbijt in pyjama, een inwaaimiddag met een demonstratieles 
Engels, een multi-cultimarkt met hapjes uit allerlei landen. Bovendien deden de leerlingen 
vrijwilligerswerk in zorgcentrum Elim, waar ze onder meer een rollatorwasserette opzetten. 
De bewoners gingen graag met de kinderen én een versierde rollator op de foto.

 sChooL!week
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Improvisatietheater
Honderd achtstegroepers van vijf openbare basisscholen in Kampen 
hadden een geweldige middag met theatergroep The Big Mo. Het was een 
improvisatievoorstelling rond het thema van de School!Week: ik ben welkom.

Debatteren met Lutz Jacobi
PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi was op Terschelling bij een debatavond in obs ’t Jok 
ter gelegenheid van de School!Week. Met ouders werd gepraat over waarden en 
normen in het openbaar onderwijs. De school organiseerde ook nog kijklessen en 
koffiegesprekken. 

De voedselbank verrast
In Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee verraste 
groep 8 van de openbare J.C. van Gentschool  
de plaatselijke voedselbank met maar liefst 
vijftien dozen vol levensmiddelen. De kinderen 
waren op eigen initiatief lege flessen gaan 
ophalen in de buurt. Ook gingen ze voorlezen  
bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Affiches in de stad
In Woerden, Gouda en omgeving kon het 
niemand ontgaan: de Stichting Klasse had 
gezorgd voor grote affiches op straat met de 
slogan ‘Kom naar de Week van het Openbaar 
Onderwijs’ en het actielogo ‘Ik ben welkom’. 

Zingen met Bert
Obs De Poolster in het Drentse Nieuw-Buinen heeft volkszanger Bert Hadders 
uitgenodigd, die bekend is van Radio Noord. Hij kwam in alle klassen met de 
kinderen oefenen, waarna alle 130 leerlingen samen met hem een slotlied zongen.

In Friesland deden de 24 
scholen van OPO Furore 
een estafette: de jonge 
wereldburgers brachten 
een wereldbol van de ene 
naar de andere school, 
waar ze dan feestelijk 
werden ontvangen. Hier 
gaan de kinderen van de 
Master Fennemaskoalle in 
Tytsjerk per space-scooter 
op weg naar Hurdegaryp.
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 toekoMstvisie
tekst en beeLd: Martin van den bogaerdt

op de conferentie openbaar onderwijs verbindt op  
19 maart in amersfoort is ‘school!gids’ gepresenteerd.  
deze gezamenlijke uitgave van vos/abb en de vereniging 
openbaar onderwijs blikt vooruit op het ontzuilde onderwijs-
bestel. uitgangspunt is het concept ‘school!’, dat boven de 
denominaties uitstijgt. deskundigen uit de wetenschap, de 
politiek en uiteraard het onderwijs zelf geven in het boek hun 
visie. op deze pagina’s samenvattingen van drie bijdragen. 

Toekomstvisie op 
ontzuild onderwijsbestel

Kanttekeningen 
Leo Breukel is bestuursvoorzitter van de Stichting Aves in de Noordoostpolder. Deze 
stichting voor primair onderwijs heeft rooms-katholieke, protestants-christelijke,  
oecumenische en samenwerkingsscholen. 

Breukel plaatst in ‘School!Gids’ kantte-
keningen. Volgens hem is ‘School!’ niet 
meer dan een nieuw etiket op het hui-
dige openbaar onderwijs. ‘Waar Aves zich 
inzet om de oorspronkelijke identiteit 
van onze scholen te waarborgen, lijkt het 
concept ‘School!’ de denominaties juist 
te ontkennen. Binnen het concept spe-
len de denominaties geen rol meer. Dat 
bevreemdt mij, want er zijn immers nog 
steeds zuilen in Nederland. In toenemen-
de mate wordt van scholen verwacht dat 
zij een rol spelen in de levenbeschouwe-
lijke en godsdienstige opvoeding van 
kinderen.’
Hij vindt het huidige vak ‘geestelijke 
stromingen’ te klinisch. Het is volgens 
hem vooral bedoeld om waardevrij voor-
lichting te geven over diverse levensbe-
schouwelijke stromingen en religies. Wat 
Breukel betreft volstaat het vak daarom 
niet, al was het alleen maar om het feit 
dat het alleen in de groepen 7 en 8 wordt 

gegeven. ‘Veel ouders en kinderen heb-
ben behoefte aan een meer spirituele, 
levensbeschouwelijke vorming en zin-
geving. Daar moet in álle groepen aan-
dacht voor zijn, door de hele week heen.’
De bestuursvoorzitter van Aves pleit in 
zijn bijdrage voor het loslaten van gods-
dienstig en humanistisch vormings-
onderwijs, zoals dat nu in het wet is vast-
gelegd. ‘Met die aparte groepjes waarin 
les wordt gegeven over de stroming die 
de voorkeur heeft van de ouders ‘accen-
tueer je de verschillen in plaats van de 
overeenkomsten’. 
Breukel ziet voor het concept ‘School!’ 
vooral een rol weggelegd in krimpge-
bieden. ‘Als je de laatste school in een 
dorp bent, dan zitten daar kinderen met 
bijvoorbeeld een katholieke, protestants-
christelijke, islamitische en atheïstische 
achtergrond. In die gevallen zou de deno-
minatievrije ‘School!’ wellicht een goede 
mogelijkheid zijn.’

Open school 
Tjeu van den Berk was hoofddocent praktische 
theologie aan de Katholieke Theologische Univer-
siteiten in Amsterdam en Utrecht. Hij pleit voor 
de ‘open school’.

Van den Berk schreef in 1987 het boek ‘Zeulen 
met een zuil’. In dit boek neemt hij afstand van 
zowel de ‘neutraal openbare’ als de confessio-
nele school. De kern van zijn ‘open school’ is de 
principiële gelijkwaardigheid van verschillende 
levensbeschouwelijke opvattingen. 
In een confessionele school worden volgens 
hem andere stromingen wel gewogen maar 
steeds te licht bevonden. ‘Dat staat volgens mij 
haaks op de diepste bedoeling van een school. 
Die is: werken aan horizonverbreding van de 
leerling om hem dan tot een zelfstandige keuze 
te laten komen tussen de vele alternatieven die 
zich voordoen. De school is niet bedoeld als een 
instelling die introduceert in één levensbeschou-
wing. Een dergelijk type school heeft een totali-
tair karakter; een school, en dus zeker een open 
school, wil het kind leren omgaan met de eigen 
levensbeschouwing in dialoog en confrontatie 
met andere levensbeschouwingen.’ 
Ook een neutrale benadering van openbaar on-
derwijs biedt volgens de theoloog onvoldoende 
mogelijkheden om het kind te leren omgaan met 
zijn eigen levensbeschouwing. Daarvoor is de 
opgelegde objectiviteit te zeer in strijd met het 
subjectieve karakter van levensbeschouwing.
Van den Berk vindt de discussie nog steeds van 
groot belang. ‘Een mens is een op te voeden we-
zen. Het is mijn diepste overtuiging dat daarom 
de school een pedagogisch en maatschappelijk 
instituut is. Steeds gaat het om verbreding van 
de horizon. Niet verenging door je eigen deno-
minatie nog eens in die school te brengen. De 
school maakt geografisch de wereld voor je open, 
historisch, taalkundig en rekenkundig. Waarom 
dan niet levensbeschouwelijk?’ 
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Bestellen
‘School!Gids’ kost 10 euro 
(inclusief btw en verzendkosten). 
Het is (bij) te bestellen via 
secretariaatvereniging@
vosabb.nl onder vermelding van 
‘School!Gids’. Vermeld in uw 
mail duidelijk uw naam en het 
adres waarop u het boek wilt 
ontvangen. Leden van VOS/ABB 
en deelnemers aan de conferentie 
Openbaar onderwijs verbindt 
hebben inmiddels een exemplaar 
ontvangen.

De eerste exemplaren van het boek ‘School!Gids’ werden overhandigd aan  
vijf studenten van pabo’s die het Diploma Openbaar Onderwijs aanbieden.

Kleurrijke wereld 
Tim Jongewaard is groepsleerkracht 7/8 op openbare basisschool De Fuik in het 
Noord-Hollandse dorp Den Ilp. Hij koestert de kleurrijke wereld.

‘Als ik ’s ochtends naar school loop, 
adem ik de frisse morgenlucht. De 
zon glinstert in het slootje. Een paar 
ganzen vliegen over. Hun obstinate 
gesnater klinkt heerlijk. Vrij en onge-
compliceerd. Zo voel ik me ook. Over 
deze stoep heb ik al zo vaak gelopen. 
Hier in Den Ilp, op weg naar school, 
waar ik als kind zo genoten heb. Van 
het spelen met mijn vriendjes, maar 
ook van de gezelligheid in de klas’, zo 
opent Jongewaard zijn bijdrage.
Hij vertelt hoe hij vroeger op de school 
waar hij nu werkt verjaardagen vier-
de, maar ook Sinterklaas en Kerstmis.  

‘Meester Jaap speelde op zijn elektri-
sche gitaar en met zijn allen zongen 
we liedjes: ‘Midden in de winternacht’, 
maar ook ‘Wat ik het lekkerst vind 
van Kerstmis, dat zijn de frietjes’. Hij 
voelt als meester een passie voor on-
derwijs, ‘juist op deze kleine school, 
waar zo veel geluk samenkomt’. Het 
woord ‘samen’ is voor hem essentieel: 
samen leren, samen kennis opdoen, 
samen ondernemen en samen bele-
ven. Het gaat er volgens hem om dat 
verschillen en overeenkomsten wor-
den gekoesterd. Dat sluit naadloos aan 
op concept ‘School!’ <
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tekst: MiChieL jongewaard
beeLd: rené zoeteMeLk en Martin van den bogaerdt

 kindersuMMit

Leerlingen van openbare 
basisscholen uit heel nederland 

hebben meegedaan aan de 
kindersummit in het Museon. 

de slotmanifestatie van 
de school!week 2014 werd 

bijgewoond door onder anderen 
burgemeester jozias van aartsen 

van den haag en de jonge 
wereldleider tristan brand.

Na een dag vol discussies en 
gesprekken konden de leer-
lingen hun ideeën om de we-
reld beter te maken, samen-

vatten in een ‘universele verklaring van 
dingen die moeten gebeuren’. Jozias van 
Aartsen nam de verklaring in ontvangst 
en beloofde deze te overhandigen aan 
de wereldleiders op de Nuclear Security 

Summit in Den Haag. Tristan Brand van 
openbare basisschool De Violier in Schie-
dam gaf als jonge wereldleider een van 
de speeches tijdens de summit. Vergezeld 
van een eigen bodyguard sprak hij presi-
dent Obama toe: ‘Ik weet dat u volgende 
week in Nederland bent en gaat praten 
over kernwapens. Ik heb een filmpje ge-
zien over Hiroshima waar een atoombom 

Kindersummit succesvolle 
afsluiting School!Week 

ontplofte, die beelden gaan niet van je 
netvlies af. De mensen waren kansloos. 
Deze bommen zijn levensgevaarlijk als 
ze in de verkeerde handen vallen, maar 
ook in de goede handen. Ik vind daarom 
dat u er voor moet zorgen dat alle kern-
wapens vernietigd worden. En dat u het 
goede voorbeeld geeft.’ 
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Vechten voor gelijke rechten
Tristan Brand uit groep 8a van openbare basisschool De Violier in Schiedam zit in die ge-
meente in de kindergemeenteraad. Als deelnemer aan de Kindersummit van HOPE XXL 
in het Museon in Den Haag benadrukt hij te willen ‘vechten voor gelijke rechten’. In zijn 
persoonlijke speech spreekt hij de Amerikaanse 
president Barack Obama aan op het schenden van 
de vrijheid die mensen hebben om in hun leven 
eigen keuzes te maken. ‘Soms bent u heel even die 
vrijheden vergeten, want er komen drones die uw 
en onze mensen bespieden en u heeft mensen in 
dienst die telefoongesprekken afluisteren. Dat doet 
u over de hele wereld, onder andere bij mevrouw 
Merkel. Dat zou een echte wereldleider nooit 
doen.’ Tristan dringt er bij Obama ook op aan om 
alle kernwapens te vernietigen, te beginnen in de 
Verenigde Staten. ‘Zo kunt u het goede voorbeeld 
geven’, aldus de Schiedamse leerling, die zegt dat 
de beelden die hij van de atoombom op Hiroshima 
heeft gezien nooit van zijn netvlies zullen gaan.

Duurzaamheid
In verschillende groepen mochten de 
kinderen nadenken en discussiëren over 
allerlei stellingen die te maken hadden 
met een van de thema’s duurzaamheid, 
economie, cultuur, oorlog en vrede en 
internationale samenwerking. Onder-
wijsadviseur Flora Breemer van de VOO 
ging met de kinderen in discussie over 
duurzaamheid. Met de stelling ‘Ik vind 
dat we zuinig moeten zijn op de aarde’ 
waren alle kinderen het eens. En ze 
hadden ook ideeën hoe dat moest, bij-
voorbeeld door minder auto te rijden of 
milieuvriendelijke auto’s op waterstof 
te maken. Lastiger was de stelling ‘Ik 
vind dat we meer geld aan duurzaam-
heid moeten uitgeven, ook al hebben ik 
en mijn ouders dan minder geld’. Want 
als je geld hebt, wil je dat toch houden, 
vonden sommige kinderen. Maar ande-
ren vonden dat als je meer geld hebt, je 
ook wat meer mag betalen. 

Het NOS jeugdjournaal was aanwezig 
en deed verslag van de Kindersummit. 
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs (VOO) organiseerden de 

kindertop in samenwerking met het 
jongeren initiatief HOPE XXL. Het was 
voor de derde keer dat de summit werd 
gehouden. De bijdragen van de deelne-

mers worden uiteindelijk verwerkt in 
een verklaring die HOPE XXL wil aanbie-
den aan de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties in New York. <
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tekst en beeLd: Martin van den bogaerdt

paul steyn was tuinder, totdat zijn bedrijf plaats moest maken voor nieuwbouwwoningen 
aan de zuidwestrand van den haag. hij werkt nu deels als programmamanager voor het 

samenwerkingsverband onderwijs en bedrijven westland en is onderwijsondersteuner bij 
de herman broerenschool. Leerlingen van deze school voor zeer moeilijk lerende kinderen 

met vestigingen in delft en naaldwijk lopen stage, onder andere in de glastuinbouw. 
samen met de kpC groep is in 2013 het erkende certificaat ‘werken in de plantenteelt’ 

ontwikkeld. 

Wat moeten de leerlingen kunnen 
om dit certificaat te behalen?
‘Werken in de praktijk. Je moet denken 
aan stekkies poten, planten in potten 
doen, labeltjes erbij steken, inhoezen en 
stickertjes erop plakken. Ze werken tij-
dens hun stage volop mee met de andere 
mensen in de kas. Ze halen ook vroeg-
bloeiers uit de planten, maken roltafels 
schoon en werken met oppotmachines, 
waarbij veiligheidsvoorschriften heel 
belangrijk zijn.’

Dus echt ervaring opdoen voor 
later?
‘Klopt, maar het is meer. Ze leren niet 
alleen wat er allemaal in de kas te doen 
is, het gaat ook om hun arbeidshouding, 
motivatie en sociaal gedrag. Ze moeten 
ook weten hoe alles werkt, de verwar-
ming, de watervoorziening en de lucht-
ramen, en waarom sommige planten op 
een betonvloer staan en andere op een 
gronddoek. Het gaat om de basiskennis 
en algemeen inzicht. Voordat de leerlin-
gen op stage gaan, bezoek ik de veiling 
met ze in Honselersdijk en ga ik met ze bij 

een handelscentrum kijken, zodat ze een 
idee krijgen hoe de planten bij de mensen 
in de vensterbank terecht komen. We be-
zoeken het Westlands Museum om hun 
te laten zien hoe het er hier vroeger aan 
toe ging met de tuinders en de kassen.’

Wat is het certificaat waard?
‘Veel, want wij laten hier in de regio 
zien dat we met deze leerlingen waarde 
creëren. We proberen ze zo goed moge-
lijk voor te bereiden op een plek op de 
arbeidsmarkt. Het gaat om kwaliteit. 
We werken nadrukkelijk samen met de 
brancheorganisaties LTO Glaskracht en 
Plantum. Het certificaat hebben we sa-
men met de KPC Groep ontwikkeld. De 
branche-erkenning is toegekend door 
de Horti Bedrijfsschool, het scholings-
loket voor werkgevers en werknemers 
in de glastuinbouw. De leerlingen moe-
ten voor hun certificaat echt examen 
doen, waarbij ze uit acht verschillende 
examen blokken twee opdrachten krij-
gen, bijvoorbeeld planten op lengte 
sorteren en netjes op trays zetten voor 
transport. 

In de glastuinbouw draait het om 
geld verdienen. Zitten tuinders wel 
te wachten op deze doelgroep?
‘Met deze leerlingen werken we naar een 
reguliere baan toe. Vaak zit daar wel een 
Wajongregeling achter of een loonsubsi-
die, want je kunt erover discussiëren of ze 
straks voor de volle 100 procent inzetbaar 
zijn. Voor onze doelgroep kan het moei-
lijk zijn om veel opdrachten per dag te 
krijgen. Ze zullen voor een deel ook on-
der begeleiding werken. Kijk, doorgroei-
en naar mbo is meestal niet mogelijk, 
maar ik ken voorbeelden van leerlingen 
die binnen de glastuinbouw nog flink 
doorgegroeid zijn. Wat meespeelt, is dat 
steeds meer tuinders maatschappelijk 
verantwoord willen ondernemen. Daar 
past dit heel goed bij.’

Waar wilt u gefotografeerd 
worden?
‘In de kas natuurlijk, met een leerling 
van me. Pieter loopt stage bij Kwekerij 
Loek Jansen in Kwintsheul. Dat gaat 
hartstikke goed. Ik zie dat hij hier groeit. 
Daar doen we het voor!’ <

vijF vragen 

Glazen plafond?
niet in de kas!
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tekst: Martin van den bogaerdt
beeLd: typetank

 kriMp

de kleinescholentoeslag blijft bestaan, dus nu kunnen we in de krimpgebieden rustig 
achterover leunen. toch? nee, niets is minder waar. krimp zet door!

De constructieve oppositie van 
D66, ChristenUnie en SGP, 
waarvan het kabinet afhan-
kelijk is voor een werkbare 

meerderheid in de Eerste Kamer, is de af-
gelopen tijd beloond voor goed gedrag. Zo 
werd in februari bekend dat staatssecre-
taris Sander Dekker van OCW, in tegen-
stelling tot wat hij eerder van plan was, 
de kleinescholentoeslag wil handhaven. 
Het was Arie Slob van de ChristenUnie 
die er als eerste mooie sier mee mocht 

maken in het Reformatorisch Dagblad 
en daarbij tussendoor de SGP complimen-
teerde.  ‘Het voornemen van het kabinet 
betekende een kaalslag. Dat mocht niet 
gebeuren. Samen met mijn collega Kees 
van der Staaij hebben we in de achterlig-
gende maanden hier hard voor geknokt. 
Ik ben heel dankbaar voor dit resultaat.’ 
Veel kleine plattelandsscholen reageer-
den direct verheugd. Zij vreesden voor 
hun zelfstandig voortbestaan als de 
kleinescholentoeslag zou verdwijnen. 

Krimp knelt  
steeds meer

Koudwatervrees voor loslaten fusietoets 
De Tweede Kamer durft nog niet mee te gaan in het voorstel van onder andere 
VOS/ABB om de fusietoets voor het funderend onderwijs volledig af te schaffen. 
Tijdens het voortgezet algemeen overleg over fusies en voorzieningenplanning ble-
ken alleen D66 en 50PLUS voorstander.

De reactie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op de motie voor het afschaf-
fen van de fusietoets voor het primair en voortgezet onderwijs, doet wel hoop gloren 
voor de toekomst: ‘Ik sluit niet uit dat bij de evaluatie in 2015 wordt geconcludeerd dat 
de fusietoets in het primair onderwijs te veel knelt. Maar het gaat misschien net iets 
te snel om dat aan het einde van dit debat te concluderen.’
Zoals al eerder bleek, realiseert de Tweede Kamer zich dat de fusietoets knelt. Een motie 
die fusies onder de 2500 leerlingen in het primair onderwijs en fusies onder de 5000 
leerlingen in het voortgezet onderwijs vrijstelt van de fusietoets, werd door de Kamer 
aangenomen. VOS/ABB vindt dat deze grenzen helemaal moeten worden geschrapt, 
zoals in oktober jongstleden is aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.
Er was in de Kamer brede steun voor de motie die bepaalt dat de factor krimp, wan-
neer deze een bedreiging vormt voor het voortbestaan van een school of bestuur en/of 
de onderwijskwaliteit, expliciet als verzwaarde rechtvaardigingsgrond moet worden 
opgenomen in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs.

Hun positieve reacties waren gebaseerd 
op de illusie dat zij zich nu met behoud 
van de toeslag geen zorgen meer hoeven 
te maken.

Grote zorgen
Een reactie die van realiteitszin getuigde, 
kwam van de Zeeuwse schoolbestuurder 
Anko van Hoepen. In het Nederlands 
Dagblad sprak hij de vrees uit dat het 
behoud van de toeslag ertoe kan leiden 
dat er in krimpgebieden scholen en be-
sturen zullen zijn die weer achterover 
gaan leunen.  ‘Voor de korte termijn lijkt 
het behoud van de kleinescholentoeslag 
leuk, maar op de lange termijn niet. Het 
verplichtende karakter om elkaar op te 
zoeken verdwijnt. Daar maak ik me grote 
zorgen over’, aldus bestuurder Van Hoe-
pen van de Alpha Scholengroep met vijf-
tien protestants-christelijke basisscholen 
op Zuid-Beveland. 
Hij zegt dat hij blij was met de regeling 
die Dekker vorig jaar aankondigde om 
scholen en hun besturen te stimuleren 
met elkaar samen te werken. ‘De staats-
secretaris gaf ons een duidelijke op-
dracht, maar met respect voor de auto-
nomie van de scholen.’ Dekker kondigde 
de regeling in mei vorig jaar aan tijdens 
een persconferentie in basisschool Het 
Samenspel in Wolphaartsdijk. In die 
brede school werkt de openbare basis-
school De Achthoek van de stichting 
Nobego samen met de protestants-
christelijke Ichtusschool van de Alpha 
Scholengroep.



kriMp 

Fuseren
De PvdA in de gemeente Sluis in Zeeuws-
Vlaanderen heeft voor de gemeente-
raadsverkiezingen eenzelfde geluid laten 
horen. Volgens de lokale afdeling van 
de sociaal-democraten kunnen er van 
de huidige twintig basisscholen in het 
westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen 
slechts acht overblijven. Dat zouden al-

lemaal brede scholen moeten worden 
met voor-, tussen- en naschoolse opvang. 
Om de scholen voor iedereen bereikbaar 
te houden, zou er een schoolbus moeten 
worden ingezet vanuit kernen waar 
geen school meer is. De PvdA wil dat de 
Stichting Escalda voor openbaar primair 
onderwijs fuseert met het christelijke 
schoolbestuur Scoba. 

‘Voor veel kleine scholen  
is het nagenoeg onmogelijk  

om rond te komen’

Ook de Fries Klaas Fokkinga reageert met 
realiteitszin op het nieuws over het be-
houd van de kleinescholentoeslag. Hij is 
algemeen directeur van het protestants-
christelijke schoolbestuur PCBO Dantu-
madeel. Fokkinga verwacht dat ondanks 
het behoud van de toeslag in veel Friese 
dorpen de basisscholen de komende jaren 
moeten fuseren of op een andere manier 
samenwerken. De realiteit is, zo tekent 
het Friesch Dagblad uit zijn mond op, 
dat het ook met de kleinescholentoeslag 
als gevolg van de doorzettende bevol-
kingskrimp onmogelijk zal zijn om met 
hetzelfde aantal scholen door te gaan. 
Fokkinga wijst erop dat er steeds meer lo-
kalen komen leeg te staan. Het is volgens 
hem nu al voor veel kleine basisscholen 
nagenoeg onmogelijk zelfstandig rond 
te komen.

Banenverlies
Dat de situatie in krimpgebieden steeds 
knellender wordt, blijkt ook uit het feit 
dat er bij de Friese Onderwijsgroep Fier 
binnen vier jaar veel banen zullen ver-
dwijnen. Directeur Mark Vrolijk van dit 
samenwerkingsbestuur in de Noord-Frie-
se gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, 
Leeuwarderadeel en Menaldumadeel 
spreekt op de website van de Algemene 
Onderwijsbond van een banenkrimp 
van 23,5 fte.  Dat heeft te maken met een 
sterke daling van het aantal leerlingen. 
‘We hadden 2000 leerlingen en verwach-
ten de komende jaren onder de 1600 te 
komen’, aldus Vrolijk.  
De onderwijsgroep heeft al een grote re-
organisatie achter de rug, een paar jaar 
geleden. Er verdwenen toen 20 fulltime-
banen van de 140 in totaal.  ‘Deze keer 
wordt het pijnlijker’, zegt Vrolijk, ‘omdat 
de meeste mensen die vrijwillig weg wil-
den, al weg zijn. We proberen gedwongen 
ontslagen te voorkomen en hebben de 
bonden gevraagd mee te denken.’ Vrolijk 
wil niet wachten tot de krimp een feit is. 
‘Een proactieve opstelling is van belang. 
We hebben twintig scholen, maar we 
moeten naar twaalf of dertien.’ <
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Meer samenwerking  
in vve heeft effect

opmerkelijke resultaten in amsterdam bij een kwaliteitsaanpak van voor- en vroegschoolse 
educatie (vve). hier is sterk ingezet op samenwerking tussen voorscholen en basisscholen 
en juist die samenwerking blijkt effect te hebben. het helpt om een doorlopende leerlijn 

voor 2- tot 6-jarigen tot stand te brengen.

Echte samenwerking tussen voor- 
en vroegscholen is niet altijd 
vanzelfsprekend. Met ‘vroeg-
school’ wordt de onderbouw van 

een basisschool bedoeld, en de voorschool 
is een peutergroep, bijvoorbeeld een peu-
terspeelzaal, die soms wel gevestigd is 
in hetzelfde gebouw als de basisschool, 
maar een ander bestuur heeft en anders 
opgeleid personeel. Er wordt meestal 
wel gewerkt met een VVE-programma, 
maar het zijn aparte organisaties en dat 
bemoeilijkt het onderlinge contact. Vaak 
kennen de teams elkaar nauwelijks. Juist 
dat is in Amsterdam aangepakt. 
De 26 VVE-locaties (met zowel peuter-
groepen als basisscholen) die aan de pi-
lot Kwaliteitsaanpak VVE (KVVE) mee-
deden, moesten allereerst gezamenlijk 
een plan van aanpak maken voor eigen 

kwaliteitsverbetering. ‘Dat was een voor-
waarde voor deelname aan de pilot’, ver-
telt Moonika Abner, projectleider KVVE 
in Amsterdam. De deelnemers moesten 
dus met elkaar gaan kennismaken en sa-
men aan de slag. Het bleek een schot in 
de roos, want nu de pilot is afgerond, is 
de samenwerking op alle deelnemende 
locaties duidelijk versterkt. ‘Niet alleen 
procesmatig, maar ook inhoudelijk. Er 
is nu gezamenlijk teamoverleg, de voor- 
en vroegscholen werken met dezelfde 
thema’s en bereiden die samen voor, 
de leidsters en leerkrachten overleggen 
samen en kijken bij elkaar in de groep. 
Ook is er nu een warme overdracht als 
het kind 4 jaar is geworden en vanuit de 
peutergroep doorstroomt naar groep 1. Zo 
krijg je die doorlopende leerlijn, die wij zo 
belangrijk vinden’. 

Gelijkwaardigheid
Een belangrijke succesfactor was dat er 
door de nauwe samenwerking een gevoel 
van gelijkwaardigheid ontstond tussen 
de voor- en vroegscholen. ‘Juist doordat 
ze elkaar leerden kennen, kregen ze be-
grip en respect voor elkaars deskundig-
heid’, vertelt Abner. Volgens haar is dit 
een belangrijke meerwaarde voor de VVE 
–  naast de inhoudelijke verbeteringen, 
die ook tot stand zijn gekomen. De deel-
nemende locaties hebben tijdens de pilot 
begeleiding gekregen van experts, die in 
alle groepen kwamen kijken en feedback 
gaven. Het leidde tot verrijking van het 
spel en meer opbrengstgericht werken. 
‘Dat laatste was in de vroegscholen vaak 
al praktijk, maar voor de leidsters van de 
voorscholen was opbrengstgericht wer-
ken een nieuw begrip’, vertelt Abner. ‘Zij 
waren meer gewend hun methode te 
volgen, die bepaalde activiteiten voor-
schrijft. Nu formuleren ze eerst zelf hun 
doelstellingen, per kind en per groep, en 
bedenken vervolgens welke activiteiten 
nodig zijn om die doelen te halen. Het is 
geweldig om te zien hoe goed de leidsters 
dat hebben opgepikt.’ 

‘Ze kregen begrip  
en respect voor 
elkaars werk’

 voor- en vroegsChooLse eduCatie
tekst: LuCy beker
beeLd: MiChieL poodt

Miljoenen voor kwaliteitsverbetering
Versterking van de VVE staat overal in het land hoog op de agenda. Zowel gemeenten 
als schoolbesturen hebben er vanuit het rijk miljoenen euro’s voor gekregen, waardoor 
veel lokale initiatieven zijn ontstaan. Toch vindt Moonika Abner, projectleider van 
de pilot Kwaliteitsaanpak VVE in Amsterdam, het jammer dat er in 2012 geen geza-
menlijke afspraken over de kwaliteitsverbetering van VVE zijn gemaakt tussen rijk, 
gemeenten en schoolbesturen. De gelden voor voorschoolse educatie zijn naar de ge-
meenten gegaan, en de middelen voor vroegschoolse educatie naar de schoolbesturen. 
‘Deze scheiding bemoeilijkt de verbetering van de inhoudelijke samenwerking tussen 
de voor- en de vroegschool’, zegt ze. ‘Dat is jammer, want juist die samenwerking is 
bevorderend voor de ontwikkeling van jonge kinderen.’
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De gemeente Amsterdam, die al langer 
in kwaliteit van VVE investeert, bij-
voorbeeld ook in het taalniveau van de 
leidsters, is trots op de resultaten van 
de pilot. Het heeft wat gekost, maar het 
heeft veel opgeleverd. Dat zeggen de be-
trokken leidsters en leerkrachten ook. 
Zoals bijvoorbeeld Rutger Slok, direc-
teur van de openbare Burgemeester De 
Vlugtschool, die onder het bestuur van 
de Stichting Westelijke Tuinsteden valt. 
Slok meldde zich direct enthousiast aan 
voor de gemeentelijke pilot, omdat hij bij 
zijn start op deze school, kort daarvoor, 
had geconstateerd dat de onderbouw 
wel een impuls kon gebruiken. ‘Er was 

weinig onderlinge samenhang, in elke 
kleuterklas werd anders gewerkt’, vertelt 
hij. ‘De pilot KVVE was precies wat wij 
nodig hadden.’

Emoties en stress
De pilot ging van start met een bezoek 
van een expert aan alle peuter- en kleu-
tergroepen. Deze observeerde hoe er werd 
gewerkt en vulde daarbij een matrix in. 
‘Die zag er bij ons behoorlijk rood uit, wat 
betekende dat er veel anders moest’, zegt 
Slok. ‘Dat leverde aanvankelijk wel emo-
ties, werkdruk en stress op. De leerkrach-
ten moesten een denkomslag maken. 
Onze ib’er voor de onderbouw, Susanne 

Pedersen, heeft daarbij een belangrijke 
rol gespeeld. Zij heeft de teams van voor- 
en vroegschool begeleid. Halverwege 
de pilot werd het effect van de nieuwe 
aanpak duidelijk. De leerkrachten za-
gen dat de nieuwe aanpak werkte. Bij 
de eindaudit was duidelijk te zien dat er 
een enorme omslag is gemaakt: de ma-
trix werd groen. Het spelenderwijs leren 
is terug in onze kleuterklassen. Het spel 
is weer betekenisvol, de hoeken worden 
actief gebruikt, en er wordt meer coa-
ching dan sturing gegeven. Ook zijn de 
leerlijnen per kind inzichtelijk gemaakt. 
Het is voor iedereen, ook voor de ouders, 
heel helder waarnaartoe gewerkt wordt. 
En nu zie je ook energie ontstaan bij de 
teams.’
Ook op deze school is de samenwerking 
met de voorscholen veel hechter gewor-
den. ‘De peuterleidsters zitten nu bij 
onze onderbouwvergaderingen’, zegt 
Slok. ‘Ook zij hebben enorme stappen 
gemaakt, en door een betere overdracht 
gaat de kennis uit de voorschool niet 
meer verloren.’ Toch zou Slok nog meer 
willen: ‘Er blijft toch altijd wat afstand, 
doordat de leidsters van de voorschool 
niet onder de verantwoording van de 
basisschool vallen. Als dat wel zo zou 
zijn, zou ik nog meer zélf kunnen doen 
aan de kwaliteit van de doorgaande lijn. 
Ik hoop dat daar ook nog eens een pilot 
voor komt.’ <

Rutger Slok en Susanne Pedersen van de Burgemeester 
De Vlugtschool: ‘Je ziet nu energie ontstaan’. 

Resultaten borgen
Om de resultaten van 
de pi lot Kwaliteits-
aanpak VVE te borgen, 
heeft de gemeente Am-
sterdam het magazine 
JongLeren uitgebracht. 
In dit magazine zijn de 
doelen van de pilot op 
toegankelijke wijze verwoord. Ook vertellen 
deelnemers hoe zij de pilot hebben ervaren en 
wat er veranderd is in hun werkwijze. Verder 
staan er interviews in met wetenschappers 
over het werken met jonge kinderen. Het 
magazine JongLeren is online te lezen op: 
www.amsterdam.nl/kba.

voor- en vroegsChooLse eduCatie 
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Promoveren in tijd  
van de baas? Het kan!

Wat is een  
Promotiebeurs?
De Promotiebeurs voor leraren 
bestaat sinds 2011 en is bedoeld 
voor leraren uit onder meer het 
primair en voortgezet onder-
wijs die willen promoveren. Het 
ministerie van OCW wil hun 
hiermee de kans bieden zich-
zelf verder te ontwikkelen en 
de aansluiting tussen universi-
teiten en scholen  versterken. De 
gedachte is dat het goed is voor 
de kwaliteit van het onderwijs 
als er meer gepromoveerde lera-
ren voor de klas staan. 
Belangrijk bij het promotie-
onderzoek is dat de opgedane 
kennis en onderzoeks ervaring 
direct ten goede komen aan 
de onderwijspraktijk. Leraren 
met een Promotiebeurs wor-
den maximaal twee dagen per 
week met behoud van salaris 
vrijgesteld om promotieon-
derzoek te doen. Scholen ont-
vangen een rijksbijdrage om 
de leraar te vervangen. <  Meer 
informatie op de website van de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek: 
www.nwo.nl

promotieonderzoek is een tijdrovende bezigheid die zich nauwelijks laat combineren met 
een baan in het onderwijs. gelukkig biedt de promotiebeurs uitkomst. 

Dankzij deze beurs kunnen leraren twee 
dagen per week worden vrijgesteld met 
behoud van salaris. Dat levert niet al-

leen  de betrokken leraren wat op, maar 
ook het onderwijs. School! sprak met 
drie bevlogen docenten uit het open-

baar onderwijs, die nu werken aan hun 
promotie. 

Effectief gedrag  
raad van toezicht 
Klaas Heemskerk
Leraar Nederlands op het 
Stedelijk Gymnasium Leiden
Promoveert aan de Universiteit 
van Amsterdam

‘Twee jaar geleden heb ik met behulp van 
een lerarenbeurs een studie bestuurs-
kunde gedaan. Ik merkte toen hoe prettig 
het is om niet alleen les te geven, maar 
om ook meer verdiepend bezig te zijn. 
Binnen mijn school werd direct positief 
gereageerd op mijn plan om een Promo-
tiebeurs aan te vragen. 
In het onderwijs is het bestuursmodel 
veranderd. Scholen worden steeds gro-
ter en krijgen meer verantwoordelijkheid 
om eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld 
over de besteding van geld en de inrich-
ting van het onderwijs. Het nieuwe be-
stuursmodel werkt meestal met een raad 
van toezicht (RvT). De vraag is of dat ei-
genlijk wel goed functioneert. De scholen 
die daar als eerste mee zijn begonnen, 
hebben misstanden namelijk niet kun-
nen voorkomen. Denk aan Amarantis.  
Als antwoord op de misstanden wordt 
er met name gezocht naar formele regel-
geving rondom de RvT. Maar de effectivi-
teit van zo’n raad zit mijns inziens veel 

meer in het gedrag van de leden ervan. 
Dat wordt dus het onderwerp van mijn 
promotie: welk gedrag is van belang 
voor een goed functionerende RvT? Dit 
onderwerp is niet zozeer relevant voor 
de school waar ik werk, maar wel voor 
de onderwijssector. Over die maatschap-
pelijke relevantie heeft de beoordelings-
commissie van de Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
zich ook positief uitgelaten. 
Zonder de Promotiebeurs had ik dit on-
derzoek nooit kunnen doen. Het lukt 
alleen als je wekelijks een aantal dagen 
achter elkaar kunt doorgaan. Daar komt 
bij dat ik ook bestuurders en toezicht-
houders wil gaan interviewen. Dat kan 
sowieso alleen overdag.’ <

 kwaLiteit
tekst: karin van breugeL
beeLd: pr
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kwaLiteit 

De transfer maken tussen  
wis- en natuurkunde
Süleyman Tursucu
Natuurkundeleraar op Wolfert Tweetalig in Rotterdam
Promoveert aan de TU Delft

‘Mijn promotieonderzoek is ingegeven 
door mijn persoonlijke ervaringen als 
docent natuurkunde. Toen ik in het on-
derwijs ging werken, merkte ik al snel 
dat relatief veel leerlingen problemen 
hadden met algebraïsche vaardigheden. 
Dat wat ze leerden bij het vak wiskunde, 
konden ze niet goed toepassen tijdens 
mijn natuurkundelessen. Ofwel, de 
transfer schoot tekort. Het bleek dat do-
centen scheikunde en economie dezelfde 
ervaring hadden.
Tijdens mijn promotieonderzoek wil 
ik meer inzicht krijgen in dat transfer-
proces. In de laatste fase van mijn on-
derzoek wil ik interventies ontwikkelen: 
aanpassingen in opgaven in regulier les-
materiaal. Het is de bedoeling dat zo’n 

twintig docenten uit heel Nederland die 
interventies gaan implementeren. Ik 
hoop natuurlijk dat de gepleegde inter-
venties effect hebben en dat die groep 
leerlingen erin slaagt om dan wél de 
transfer te maken.
Mijn school staat van meet af aan achter 
mijn promotiewens. Dat neemt niet weg 
dat ik de school wel met een personeels-
probleem opzadel. Er zijn namelijk nau-
welijks academisch geschoolde natuur-
kundigen te vinden die willen lesgeven 
op een middelbare school. Om de school 
wat meer gelegenheid te bieden een ver-
vanger te vinden, begint mijn onderzoek 
daarom ook pas na de zomer.
Als ik geen beurs had gekregen? Ja, dan 
was ik toch een andere manier gaan zoe-

ken om mijn promotieplannen door te 
zetten. Bijvoorbeeld eerst een paar jaar 
werken in het bedrijfsleven, waar je als 
natuurkundige op dit moment goed geld 
kunt verdienen. Dan had ik daarna wel-
licht een parttime-baan in het onderwijs 
kunnen combineren met mijn promotie-
onderzoek. Dankzij de Promotiebeurs is 
die omslachtige oplossing gelukkig niet 
nodig.’ <

Inkijkje in wetenschappelijke wereld 
Tjalling Bouma
Geschiedenisleraar op het Minkema College in Woerden
Promoveert aan de Vrije Universiteit

‘Om een Promotiebeurs aan te vragen, 
is steun van de school noodzakelijk. Na-
tuurlijk heeft zo’n promotie best ingrij-
pende personele consequenties, maar 
toch reageerde onze directeur direct heel 
schappelijk op mijn plan. Ik denk dat dat 
ook komt doordat ik tijdens verschillende 
voortgangsgesprekken al heb aangege-
ven dat ik graag wil promoveren. De 
school gunt mij deze mogelijkheid om 
mezelf te ontplooien. Bij het maken van 
de roosters is echt rekening gehouden 
met mijn onderzoek. Ik heb een aanstel-
ling van 0,7 en heb dus recht op 0,35 pro-
motieverlof. Mijn rooster is zo gemaakt 
dat ik tweeënhalve dag per week aan 
mijn onderzoek kan besteden. Dat is heel 
erg prettig. 
Het onderwerp van mijn promotie is 

vrij specifiek: het overdragen van de 
soevereiniteit aan de Verenigde Staten 
van Indonesië, de rol van dekolonisatie 
en de oprichting van een federale staat. 
Dit onderwerp is natuurlijk veel te diep-
gravend voor het curriculum van mid-
delbare schoolleerlingen, maar toch zijn 
sommige aspecten wel degelijk relevant 
voor het onderwijs. Er is bijvoorbeeld een 
duidelijke relatie met Europa, dat immers 
ook een federatie is. Elk jaar hebben wij 
op school een Europa-dag en ik heb me 
inmiddels aangemeld bij de werkgroep 
die dat voorbereidt. Ik wil graag kijken 
of ik iets kan bijdragen. 
Ik denk dat mijn onderzoek ook nog op 
een andere manier winst kan opleveren. 
Het vwo bereidt leerlingen immers voor 
op wetenschappelijk onderwijs. Ik kan 

leerlingen leren hoe actueel historisch 
onderzoek plaatsvindt, en hoe boeken 
en literatuurverwijzingen tot stand ko-
men. In deze tijd wordt er helaas slordig 
met bronvermeldingen omgegaan, dus 
je kunt niet vroeg genoeg beginnen met 
het aanleren van deze vaardigheden. Ik 
zit nu midden in die academische wereld, 
dus ik kan ze er alles over vertellen!’ <
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tekst: janny arends

 MedezeggensChap 

aanpak medezeggenschap  
bij krimp

nu er in steeds meer gebieden in nederland sprake is van 
teruglopende leerlingaantallen als gevolg van krimp van 
de bevolking, zien schoolbesturen zich genoodzaakt hierop 
te reageren en beleid te ontwikkelen. hierdoor krijgen ook 
steeds meer medezeggenschapsraden en gMr’en met 
krimp te maken. 

Soms leidt krimp uiteindelijk tot 
de sluiting van een school, maar 
waar de effecten minder drama-
tisch zijn, is toch vaak sprake van 

het samenvoegen van klassen of het 
verdwijnen van (vak)leerkrachten. Dan 
is het goed om te weten wat de rol is van 
het bevoegd gezag en welke taken en be-
voegdheden de (G)MR heeft. 
Globaal gesproken zal het aantal leer-
lingen in Nederland tot 2020 met negen 
procent dalen. In bijna de helft van de ge-
meenten vindt een daling van meer dan 

20 procent plaats. Een (G)MR die wil we-
ten of er in zijn regio sprake is van krimp, 
kan allereerst bij de gemeente de basis-
gegevens opvragen over de huidige leer-
lingaantallen. Als een vergelijking van 
het aantal twaalfjarigen en het aantal 
driejarigen ernstig in het nadeel van de 
laatste groep uitvalt, dan is er duidelijk 
sprake van krimp. Andere gegevens zijn 
te verkrijgen bij DUO en bij het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. De gegevens 
van de gemeente zeggen nog niets over 
de ontwikkelingen per school; die kun-
nen uiteen lopen en het is dan ook ver-
standig om bij de schoolleider te vragen 
naar de cijfers van de afgelopen jaren 
en naar een prognose voor de komende 
jaren.

Brainstormbijeenkomst
Hoe er met de gevolgen van krimp wordt 
omgegaan, is een zaak waar het bevoegd 
gezag beleid voor moet ontwikkelen. Ui-
teraard kan de (G)MR hierbij in een vroeg 
stadium al meedenken, bijvoorbeeld tij-
dens een brainstormbijeenkomst met 
alle betrokkenen. Belangrijke vragen 
gaan over de onderwijskwaliteit, de fi-
nanciële mogelijkheden en over de laat-
ste school in een wijk of in een kern. Ook 
van belang is het nadenken over samen-
werking met een andere school. 
In de Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS) is een aantal algemene bevoegd-
heden voor de (G)MR opgenomen die van 
toepassing zijn op krimp. Zo heeft de (G)

MR recht op tijdige informatie en op 
overleg met het bevoegd gezag. Naast de 
algemene bevoegdheden heeft de (G)MR 
ook bijzondere bevoegdheden. Hierbij is 
het onderscheid tussen bovenschools be-
leid en beleid per school relevant. Zodra 
het bevoegd gezag een inhoudelijk be-
leidsvoorstel over de krimp presenteert, 
heeft de GMR hierbij adviesbevoegdheid. 
De GMR kan zijn mening geven over bij-
voorbeeld het minimaal gewenste aan-
tal leerlingen per school of de criteria die 
worden voorgesteld om scholen te laten 
fuseren. Een kritische GMR zal er ook op 
letten hoe de kwaliteit van het onderwijs 
gewaarborgd blijft. Van groot belang is 
steeds om de achterban goed te informe-
ren en waar mogelijk te betrekken bij de 
besluitvorming in de GMR. 
Verder heeft de MR instemmingsrecht 
bij een fusie en fusie-effectrapportage en 
adviesrecht bij opheffing van een school. 
Over de gevolgen van het opheffen heb-
ben personeels-  en oudergeleding een 
aparte instemmingsbevoegdheid. 

Informatieve regiobijeenkomsten
De VOO verzorgt regiobijeenkomsten 
voor (G)MR-leden over krimp en mede-
zeggenschap. Kijk voor meer informatie 
op www.voo.nl/scholing. Onze advi-
seurs komen indien gewenst ook bij u 
op school. Neem voor meer informatie 
contact op met de VOO Helpdesk voor 
leden, via 036 711 6178. <

MR-Regiobijeenkomsten 
Krimp - voorjaar 2014
13 maart  in Assen
13 maart  in Vlissingen
17 maart  in Almelo
24 maart  in Meppel
25 maart  in Den Helder
27 maart  in Roosendaal
27 maart  in Doetinchem
1 april  in Eindhoven
10 april  in Hoogezand
22 april  in Rotterdam
15 mei in Utrecht
20 mei in Wageningen
26 mei in Den Bosch

Deelnemen? Kijk op www.voo.nl/scholing 
of bel 036 5331500. <

GMR kan in 
vroeg stadium 

meedenken
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annemarie juli, algemeen directeur/bestuurder van de openbare  
scholengroep schoonoord in zeist. sinds kort bestuurslid van vos/abb.

Openbare karakter van onze 
scholen niet vrijblijvend

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.

‘Graag stel ik me voor als bestuurslid van VOS/ABB. Ik heb een groot 
deel van mijn loopbaan in en rond het onderwijs gewerkt; onder meer 
als docent in het VO, als  adviseur van schoolbesturen bij een landelijke  
besturenorganisatie en als beleidsmedewerker bij het ministerie van 
OCW. Naast mijn werk in het voortgezet onderwijs in Zeist heb ik 
nu ook gekozen voor een bestuursfunctie bij VOS/ABB. Ik zie dat als 
een kwestie van halen en brengen. Ik ken zowel de landelijke be-
leidsontwikkeling als de schoolpraktijk van binnenuit en heb in de 
afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met organisatieverandering,  
identiteitsvraagstukken en profilering. Die ervaring kan ik inbrengen. 
Tegelijkertijd zit ik als bestuurslid bij VOS/ABB dicht bij de bron van 
relevante informatie en nieuwe ontwikkelingen. Daar kan ik voor 
mijn werk als bestuurder van Schoonoord mijn voordeel mee doen. 

Het openbare karakter van onze scholen heeft voor mij betekenis in de  
dagelijkse praktijk. Het is geen vrijblijvend attribuut en ook 
zeker geen aanduiding van een restcategorie. De ouders van 
onze leerlingen tekenen bij aanmelding van hun kinderen voor 
onze uitgangspunten. Uitgangspunten die ons in de dagelijkse 
praktijk en bij belangrijke strategische koers bepalingen hel-
pen om keuzes te maken. En dan gaat het niet alleen over de  
toelating van leerlingen, maar bijvoorbeeld ook over ons pedagogisch  
klimaat, over een professionele schoolcultuur of over de verwach-
tingen die wij van onze leerlingen hebben. Zeer goede schoolpresta-
ties staan bij ons hoog op de agenda. Niet in eerste instantie voor de 
inspectieoverzichten, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we 
onze leerlingen daarmee helpen aan een goede startpositie voor de 
rest van hun leven.

Zowel binnen Schoonoord als in de bestuurlijke functies die ik daar-
naast heb, probeer ik interactief te werken. Dat wil zeggen in een 
dialoog met direct betrokkenen, uitgaande van de inhoud van de 
zaak en op basis van argumenten. Ik hoor niet tot degenen die zicht op 
een structuur nodig hebben om aan de inhoud te kunnen beginnen. 
‘Vorm volgt inhoud’ is voor mij wel een belangrijk adagium. 
 
Als ik binnen het bestuur van VOS/ABB een klein steentje kan bijdra-
gen aan een  verdere versteviging en profilering van het openbaar 
onderwijs en het behoud van de professionele ondersteuning van de 
leden, zou dat voor mij een mooi resultaat zijn. Mijn eerste ervarin-
gen binnen het bestuur zijn positief: de sfeer is heel open en het gaat 
ergens over. Dat belooft wat.’ <

‘Ik werk graag 
interactief’

aan het woord 
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 passend onderwijs
tekst: MiChieL jongewaard
beeLd: bianCa verhoeF

drie slangen bewegen traag door het terrarium in de klas waar leerlingen een natuuropdracht 
maken. even verderop in de school, in een echte horeca-keuken, wordt door een groep 

gekookt. openbare sbo-school de Catamaran in emmen heeft pas een nieuw schoolgebouw, 
maar de leerlingen voelen zich er al helemaal thuis.

Transparante gevel met veel glas.Op De Catamaran zitten kin-
deren die zijn vastgelopen in 
het reguliere onderwijs. Vaak 
hebben deze kinderen moeite 

met leren omdat zij er zelf van uitgaan 
dat ze het niet kunnen. Dat leidt vervol-
gens tot nog minder resultaat. Om die 
negatieve spiraal te doorbreken voerde 
De Catamaran het onderwijsconcept ‘de 

Meer zelfvertrouwen  
door betekenisvol leren

andere basisschool’ in. Daarin spelen  
acceptatie van elkaar en vertrouwen in 
jezelf een belangrijke rol. De kinderen 
mogen zelf keuzes maken in hun leerpro-
ces, waardoor hun motivatie toeneemt.
In het splinternieuw schoolgebouw ver-
telt directeur Jan Kalter over de verschil-
lende ateliers waaruit de kinderen elke 
dag kunnen kiezen. ‘Ze zitten ’s ochtends  

eerst in hun eigen stamgroep en doen 
taal- en rekenlessen. Daarna gaan ze 
naar een van de atelier- of studiolessen. 
De atelierlessen kiezen ze zelf. Dat zijn 
lessen over bijvoorbeeld expressie, bewe-
gen, techniek of de wereld. Door ze zelf te 
laten kiezen, willen we dat ze zich eige-
naar voelen van hun eigen leren. We kij-
ken natuurlijk wel of iederen eerlijk aan 
bod komt. In de studiolessen, waar taal 
en rekenen wordt gegeven, zijn de kin-
deren niet ingedeeld op leeftijd, maar op 
instructieniveau. Dat werkt heel goed.’

Expertisecentrum 
Sbo-school De Catamaran werkt samen 
met de openbare Thriantaschool voor 
speciaal onderwijs aan een gezamenlijk 
expertisecentrum passend onderwijs. 
Daarin willen zij ondersteuning bieden 
aan het gehele openbaar onderwijs in de 
gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. 
Hun kennis en ervaring komen straks 
goed van pas in het reguliere onderwijs. 
Vaak wordt er vanuit het speciaal basis-
onderwijs ondersteuning geboden aan 
leerlingen in het regulier onderwijs, 
maar in Emmen bestond er een basis-
zorgteam. Met de invoering van passend 
onderwijs houdt het zorgteam op te be-
staan. Reden voor De Catamaran en de 
Thriantaschool om de handen ineen te 
slaan, zegt Jan Kalter. ‘Wij proberen sa-
men de zorg op te vangen in onze regio. 
Dat geldt ook voor cluster 4-leerlingen, 
maar je ontkomt er natuurlijk niet aan 

Een dag op De Catamaran
Op De Catamaran begint elk kind de dag met een uurtje in de eigen stamgroep, met 
taal en rekenen. Daarna kan het programma variëren, met studio uren en atelieruren. 

In de studio-uren wordt een verplicht pro-
gramma aangeboden, met veel aandacht 
voor taal, rekenen en lezen. Er is een spel-
lingstudio, er zijn drie rekenstudio’s en drie 
leesstudio’s. Leerlingen worden daarvoor 
ingedeeld op basis van hun niveau voor 
dat vak. Tijdens de studio’s kunnen ze 
kiezen op welke wijze ze de lesstof willen 
verwerken, bijvoorbeeld in spelvorm, of 
met de computer. De atelieruren zijn uren 
waarin verschillende vakken worden aan-
geboden, zoals expressie, muziek, techniek, 
bewegen, voeding en ‘mijn wereld’. De leer-
lingen schrijven zichzelf op een planbord in 
voor een atelier naar keuze. Alle leerlingen 
krijgen een eerlijke kans om hun favoriet te 
kiezen. De atelieruren worden door andere 
leerkrachten dan de stamgroepleerkracht 
gegeven.
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Een slang aanraken, dat moet je durven. Goed voor het zelfvertrouwen.

soms te verwijzen. Zij moeten dan wel 
meteen 60 kilometer reizen. Het gros 
willen we daarom graag binnen onze 
scholen houden. Samen willen we nu 
een expertisecentrum vormen, omdat 
het basiszorgteam ophoudt te bestaan. 
Ons bestuur geeft ons hier gelukkig een 
rol in, zodat we een dekkend aanbod 
kunnen creëren. De Thriantaschool is 
een cluster 3-school, voor zeer moeilijk 
lerende kinderen. Die kan straks de ex-
pertise leveren voor cluster 3- en cluster 
4-leerlingen op reguliere scholen. En wij 
kunnen bijvoorbeeld andere scholen hel-
pen een ontwikkelingsperspectief op te 
stellen. Misschien is dat dan na een paar 
jaar niet meer nodig, als passend onder-
wijs eenmaal vorm heeft gekregen.’ 

Betekenisvol
In het nieuwe gebouw van De Catama-
ran is veel aandacht besteed aan de fa-
ciliteiten en materialen. De school heeft 

een professionele keuken en verschil-
lende ateliers, waaronder een natuur-
atelier, met een terrarium voor twee 
slangen. Soms mag een leerling een van 
de slangen zelfs even kort om de nek 
houden. Die ervaring kan erg goed zijn 
voor het zelfvertrouwen van sommige 
kinderen. De voorzieningen zijn er dus 
niet voor niets. ‘Een leerling komt op 
een sbo-school als zijn welbevinden on-
der druk komt te staan. Kinderen kunnen 
dan vaak niet meer slapen, maken zich 
zorgen. Jongens gaan stoer gedrag ver-
tonen om toch mee te tellen. Dan gaan 
ze ook niet meer leren en komen ze bij 
ons op school. Wij willen dat ze zich hier 
thuisvoelen en dat bereiken we onder 
meer door onze keuze-ateliers. Vaak ko-
men kinderen bij ons op school kijken en 
zeggen meteen dat ze hiernaar toe wil-
len. Maar met alleen gezelligheid red je 
het niet, het pedagogische klimaat moet 
goed zijn, met een betekenisvol aanbod. 
Vanuit die cultuur moet je aan de leer-
prestaties werken. En dat is best een 
uitdaging. Daarom hebben we twee jaar 
lang een coachingstraject gevolgd om 
coöperatief leren in te voeren. De leerre-
sultaten, met name bij begrijpend lezen, 
zijn enorm verbeterd. Bij technisch lezen 
zaten we al ver boven het gemiddelde.’

Rompslomp
Kalter is blij dat er door de invoering 
van passend onderwijs werk wordt ge-
maakt van een dekkend aanbod voor 
alle leerlingen, maar hij maakt zich ook 
zorgen. ‘Ongeveer 30 procent van onze 
leerlingen komt uit het katholiek en 
christelijk onderwijs. Het geld voor lichte  
ondersteuning wordt straks door het 
samenwerkinsgverband verdeeld over 
de verschillende openbare en bijzondere 
besturen. Maar dat betekent dat als een 
kind van een christelijke school straks 
bij ons op school komt, het geld ook moet 
worden overgeheveld. Je krijgt dus meer 
financiële rompslomp. Daar maak ik me 
wel zorgen over. Maar verder zijn wij in 
Emmen gewoon hard bezig om kinderen 
straks goed passend onderwijs te bieden. 
Daarom hebben we nu ook plannen om 
een huiskamergroep te maken. Dat zijn 
kinderen die thuis zitten, om wat voor re-
den dan ook. Dat willen we eerder tegen-
gaan. We willen voortaan meteen kijken 
wat er aan de hand is en ervoor zorgen 
dat het kind meteen op een andere school 
terechtkan. Na de kerstvakantie heb ik 
al drie kinderen op school gekregen die 
maandenlang thuis zaten. Dat kan echt 
niet meer. Het samenwerkingsverband 
moet daar geld voor vrijmaken.’ <

De leerresultaten zijn 
enorm verbeterd
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Geen klaslokalen meer

 sChooL! en gebouw
tekst: karin van breugeL
beeLd: bas gijseLhart | basephotography

het vathorst College is een vrij jonge school, centraal gelegen in de gelijknamige, 
nieuwe amersfoortse wijk. de school heeft bij de oprichting rigoureus gekozen voor een 
vernieuwende inrichting van haar onderwijs. hiermee wil ze een alternatief bieden voor 

traditionele scholen. het gebouw helpt de school om die onderwijsvisie te realiseren. 

Het Vathorst College is sinds 
vier jaar een van de bewo-
ners van het complex Icoon. 
Onder hetzelfde dak zijn ook 

de openbare bibliotheek, een theater-
zaal, een sporthal en kinderopvang ge-
huisvest. En niet te vergeten het lokale 
centrum voor de kunsten: Scholen in de 
Kunst. Deze laatste is buitengewoon be-
langrijk voor het Vathorst College.

Waarom, dat legt conrector én dansle-
raar Anne Bos uit: ‘Kunst is een speer-
punt van onze school. Wij zijn ervan 
overtuigd dat het voor iedereen goed is 
om een andere taal te ontwikkelen dan 
alleen de ‘normale’ spreektaal. Alle kin-
deren krijgen dus al in de brugklas vier 
kunstvakken: dans, drama, beeldende 
vorming en muziek. Na de brugklas laten  
ze een van deze vakken vallen en na het 

tweede jaar nog eentje. Zodra ze hun pro-
fiel kiezen, besluiten ze of ze doorgaan 
met één of meerdere kunstvakken. In alle 
kunstvakken kan  eindexamen worden 
gedaan, zowel op vmbto-t, havo als vwo.’

Leerhuizen
Voor het geven van de kunstvakken 
maakt de school gebruik van de profes-
sioneel ingerichte lokalen en studio’s van 

De leerlingen volgen het merendeel van de lessen in leerhuizen: grote, lichte ruimtes waar vier of vijf klassen bij elkaar zitten. 



Magazine voor het openbaar onderwijs | 29

Een aantal vakken, zoals scheikunde,  
natuurkunde en biologie, volgen de leer-
lingen in speciale science labs. Maar ver-
reweg de meeste vakken worden gege-
ven in zogenoemde leerhuizen. Daarbij is 
ervoor gekozen om zoveel mogelijk rond-
om betekenisvolle thema’s te werken. 
De school telt zeven leerhuizen: grote, 
transparante ruimtes, waar normaal ge-
sproken vier (en soms zelfs vijf) klassen 
van verschillende leerjaren gelijktijdig 
aan het werk zijn. De leerlingen werken 
soms alleen, maar meestal in tweetallen 
of in kleine groepjes. Alle leerlingen heb-
ben een laptop, vrijwel alle leermiddelen 
staan in de elektronische leeromgeving. 

Scholen in de Kunst. Het Vathorst College  
heeft hiervoor een flink aantal eigen 
vierkante meters ‘afgestaan’. Voor beide 
partijen een goede deal. 

In de leerhuizen heerst een ontspannen 
sfeer. Hoewel de leerlingen vrij zijn om 
zich door de ruimte te bewegen, merk je 
dat ze gewoon rustig aan het werk zijn 
en zo nodig zachtjes overleggen met een 
docent of medeleerlingen.

Leerlinggericht
Er zijn in een leerhuis altijd docenten 
aanwezig die de leerlingen coachen en 
waar nodig helpen. Naast elk leerhuis 
ligt een klein instructielokaal, dat een 
docent maximaal twintig minuten ach-
ter elkaar mag gebruiken voor instructie. 
Zodra die is afgelopen, gaan de leerlingen 
in principe zelfstandig aan het werk met 
hun opdrachten. 
‘Ons onderwijs is leerlinggericht en niet 
docentgericht. De leerlingen zijn de regis-
seur over hun eigen leerproces. Daarmee 
bereiden wij ze voor op de 21ste eeuw, 
waarin ze niet alleen cognitieve vaardig-
heden nodig hebben maar ook zelfstan-
dig, innovatief en creatief moeten zijn’, 
aldus een bevlogen Anne Bos.

Gigantische groei
Het Vathorst College is de afgelopen drie 
jaar enorm gegroeid. Bos denkt te weten 
hoe dit komt: ‘Onze school is met name 
aantrekkelijk vanwege de aandacht voor 
de kunstvakken en vanwege ons speci-
fieke didactische concept. Ook de relaxte 
sfeer die hier hangt, speelt volgens mij 
een rol. Er is geen spanning, die je op an-
dere scholen nog wel eens kunt voelen. 
Kinderen kunnen zich echt ontplooien 
tot wie ze zijn. Ik denk dat dát onze groot-
ste aantrekkingskracht is!’ <

sChooL! en gebouw 

Het Vathorst College maakt deel uit van Icoon, 
een sober gebouw met een industriële uitstraling. 

Al in de brugklas hebben de leerlingen wekelijks dansles in een professionele studio. 
De meeste bètavakken worden 
in een ‘science lab’ gegeven. 

De aula is speels en ademt een relaxte sfeer. Leerlingen zitten op de trap, 
aan grote tafels en op gezellige loungeplekken. 



Kennismaken met   
een nieuwe wereld
als érgens de kernwaarden van openbaar onderwijs dagelijks 
in de praktijk worden gebracht, dan is het wel in de asiel-
zoekersschool de wissel in Luttelgeest, Flevoland. het is één 
grote smeltkroes met kinderen uit allerlei landen, die hier 
kennismaken met een nieuwe wereld met andere normen en 
waarden. 

Ella van Essen en Sandra van der 
Tempel vormen samen de duo-
directie van De Wissel. Ze heb-
ben plezier in de dynamiek van 

deze school: soms zijn er 30 leerlingen, 
soms 130. Dit vraagt veel flexibiliteit van 
directie en team. Van der Tempel vindt 
dat juist leuk: ‘Je weet van tevoren niet 

wat er komt. Er kunnen hier op één avond 
ineens vier grote gezinnen aankomen. 
Dan is er werk aan de winkel, want de 
kinderen gaan meteen naar school’.
Op dit moment telt de school 100 leerlingen 
van 4 tot en met 13 jaar. Ze komen uit Syrië, 
Somalië, Eritrea, Irak, Iran, Egypte, Benin en 
Griekenland. Allemaal kinderen van wie 

de ouders zijn gevlucht, vaak om politieke 
redenen. De gezinnen zijn door het Centraal  
Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) onder-
gebracht in het asielzoekerscentrum (azc) 
De Wissel. Dit terrein in Luttelgeest oogt 
modern met veel nieuwe gebouwen:  
139 huizen, dienstgebouwen en een in 2012 
opgeleverd schoolbouw met acht lokalen 
en een speellokaal. 
 
Op tijd komen
Op deze school leren de kinderen in de eer-
ste plaats de Nederlandse taal. Hun ouders 
willen immers graag in Nederland een be-
staan opbouwen en dat betekent dat de 
toekomst van de kinderen hier ligt. ‘Ons 
uiteindelijke doel is om ze een veilige plek 
te geven als volwaardig lid van de Neder-

Ella van Essen (links) en Sandra van der Tempel  
in een van de klassen van asielzoekersschool De Wissel. 
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landse samenleving’, zegt Van der Tempel. 
‘Dat is onze drijfveer om deze kinderen al-
lereerst de taal aan te leren en bekend te 
maken met onze cultuur, de regels en ge-
woonten in onze samenleving. Het begint 
al bij zoiets simpels als op tijd komen. In 
Afrikaanse landen zijn de mensen vaak 
gewend om op te staan als het licht wordt. 
Maar dat gaat hier niet in de winter: dan 
is de school al begonnen. Nieuwe kinderen 
komen in het begin vaak te laat.’

Het is aan het team en directie om hier 
goed mee om te gaan. ‘We gaan dan met 
de ouders in gesprek over de Nederlandse 
afspraken en gebruiken. Dat kan soms in 
het Engels, maar er zijn ook mensen die al-
leen hun moedertaal spreken, dan is het 
best lastig. De ouders willen echter alle-
maal graag dat hun kinderen naar school 
gaan en de taal leren. In de klassen wer-
ken we met plaatjes en pictogrammen. 
De kinderen praten onderling wel eens in 
hun eigen taal en wij hebben inmiddels 
geleerd daar niet te krampachtig over te 
doen, want ze kunnen elkaar daarmee net 
even op weg helpen’, aldus van Essen. ‘Al 
blijft ons uiteindelijke doel voorop staan: 
het leren van de Nederlandse taal!’

Identiteit versterken
Begrip hebben voor elkaar: dat is de ba-
sis van het schoolleven in De Wissel, een 
openbare school van de stichting Aves. 
Dit samenwerkingsbestuur met zowel 
openbare,  samenwerkings- , oecumeni-
sche als katholieke scholen maakt werk 
van de versterking van de identiteit van 
de aangesloten scholen. De teams van alle 
openbare Aves-scholen kregen daarom de 
kans het Diploma Openbaar Onderwijs te 
halen. Sandra van der Tempel zat in de pi-
lotgroep, die als eerste begon aan de door 
VOS/ABB verzorgde cursus. ‘Er was best 

wat scepsis in het begin’, zegt ze. ‘Sommige 
leerkrachten zeiden: we zitten al jaren op 
de openbare school, wat moeten we daar 
nu nog van bijleren? Maar het leuke was: 
na een paar bijeenkomsten waren ze blij 
dat ze eraan begonnen waren. Ze gaven 
aan dat ze er toch anders over zijn gaan 
denken.’
‘Het is een proces van bewustwording’, 
aldus Van Essen, die de cursus inmiddels 
ook heeft gevolgd. ‘Het draait om de vraag: 

wat houdt de openbare identiteit eigenlijk 
in? De antwoorden waren aanvankelijk 
best vaag. We zijn het  concreet gaan in-
vullen met de specifieke waarden van 
openbaar onderwijs. Dan wordt ontdekt 
dat het meer inhoudt dan de basisregel 
‘iedereen is welkom’. Het gaat er vooral 
om echt aandacht te hebben voor elkaars 
levensovertuiging, open te staan voor 
andere ideeën, de ontmoeting tot stand 
te brengen. Leerkrachten worden zich bo-
vendien bewust van hun eigen houding 
en voorbeeldfunctie.’ 

Respectvol gebaar
De teamleden van De Wissel merkten snel 
dat zij wel in een heel specifieke situatie 
zitten. ‘Op reguliere scholen wordt ge-
dacht vanuit de Nederlandse cultuur en 
Nederlandse waarden en normen’, zegt 
Van der Tempel. ‘Maar hier is de Neder-
landse cultuur nooit vanzelfsprekend. 
Neem bijvoorbeeld het handen geven bij 
een begroeting. Voor ons heel gewoon, 
maar sommige vaders hier geven mij als 
vrouwelijke directeur geen hand. Daar 
kun je moeilijk over doen, maar als je je er 
iets meer in verdiept, zie je dat die vader 
wel een ander respectvol gebaar maakt. 
Het is aan ons om dat als zodanig te her- 
en erkennen. Hetzelfde geldt voor aankij-
ken: wij willen dat een kind je aankijkt als 

je tegen hem praat, maar thuis heeft hij 
juist geleerd dat dat brutaal is. Wij weten 
dit inmiddels en houden er rekening mee, 
maar benoemen ook dat het in Nederland 
anders gaat. Want deze kinderen moeten 
straks wél de Nederlandse maatschappij 
in. Het is dus belangrijk dat kinderen en 
ouders onze gebruiken leren’. 
Vandaar dat op De Wissel ook alle Neder-
landse feesten worden gevierd: van  
Koningsdag tot Sinterklaas. Vooral dat 
laatste feest wekt vaak verbazing bij de 
ouders van de asielzoekerskinderen, met 
name het kruis op de mijter van Sinter-
klaas. Ook voor de kinderen valt het niet 
altijd mee op school. Sommigen zijn ge-
traumatiseerd omdat ze uit landen ko-
men waar het niet veilig is, en allemaal 
komen ze in een volslagen nieuwe wereld 
terecht. Ze  kijken vaak al verwonderd 
naar de wc; dat was in hun thuisland een 
gat in de grond. Sommigen kennen geen 
stoelen en al helemaal geen digibord. En 
dan de zwemles.  Belangrijk, want hier 
is veel water en deze kinderen kunnen 
meestal niet zwemmen. Vanuit hun ge-
loofsovertuiging  trekken meisjes soms 
een legging en/of een lang T-shirt onder 
het badpak aan. Op deze manier kunnen 
ze  toch meedoen met de zwemles en  is er 
wederzijds respect voor elkaars waarden 
en normen. 
Na verloop van tijd zien de leerkrachten 
dat de kinderen zich veilig gaan voelen in 
de school. ‘Dan zie je de twinkeling in hun 
ogen terugkomen, daar doen we het voor’.

Bestuursaanstelling
Sommige kinderen blijven wel een jaar op 
De Wissel, andere leerlingen tien weken. 
Gezinnen worden soms teruggestuurd 
naar het thuisland, of krijgen uiteinde-
lijk een status en een huis elders in het 
land. Of – dat gebeurt ook – ze verdwijnen  
ineens, de illegaliteit in. De directie kan 
inspelen op het wisselende aantal leerlin-
gen, omdat de leerkrachten een bestuurs-
aanstelling hebben: als hun klas ineens 
(bijna) leeg is, kunnen ze op een andere 
school van Stichting Aves aan de slag. Of 
andersom.  Personele risico’s worden door 
de stichting gedragen. <

identiteit 
tekst: LuCy beker

beeLd: Freddy sChinkeL

‘Ze kijken vaak al verwonderd  
naar de wc’
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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

Maatschappelijke stage verplicht?
Is de school verplicht voor schooljaar 2014/2015 haar leerlingen een 
maatschappelijke stage te laten volgen?

De wettelijk verplichte maatschappelijke 
stage vervalt met ingang van 1 augustus 
2014. Daarvoor in de plaats wordt in de Wet 
op het voortgezet onderwijs geregeld dat 
de scholen een maatschappelijke stage als 
facultatief programmaonderdeel kunnen 
aanbieden. Zo blijft de maatschappelijke 
stage behouden als volwaardig erkend 
programmaonderdeel in het voortgezet 
onderwijs. Het is aan de scholen om te be-
sluiten of ze de maatschappelijke stage al 
dan niet aanbieden. Zo is het denkbaar dat 
scholen ervoor kiezen om alle leerlingen 

van een bepaalde schoolsoort de maat-
schappelijke stage aan te bieden of alleen 
aan individuele leerlingen. 
Nu scholen zelf kunnen kiezen of zij al 
dan niet een maatschappelijke stage 
aanbieden, komt dat de diversiteit van 
het onderwijsaanbod ten goede: som-
mige scholen kiezen er wel voor, andere 
niet. De maatschappelijke stage kan ge-
zien worden als een instrument om in-
vulling te geven aan de wettelijke burger-
schapstaak. < Zie voor nadere informatie 
www.maatschappelijkestage.nl.

Vrijwilliger in de les
Mag je iemand als vrijwilliger inzetten en deze een vrijwilligersvergoeding 
geven indien deze persoon de leerkracht ondersteunt tijdens de les?
Als het schoolbestuur een vrijwilligers-
vergoeding wil verstrekken aan een vrij-
williger in de organisatie, dan dient deze 
te voldoen aan de criteria die gelden voor 
vrijwilligerswerk:
–   Het werk is in het algemeen belang of in 

een specifiek maatschappelijk belang
–   Het werk heeft geen winstoogmerk
–    Het werk kost de arbeidsmarkt geen  

banen en komt niet in de plaats van een 
betaalde baan. 

Het ondersteunen van een leerkracht tij-
dens de les betreft een betaalde baan, na-
melijk de functie van onderwijsassistent. 
Dit betekent dat iemand niet als vrijwilli-
ger de functie van onderwijsassistent mag 
uitoefenen, omdat het vrijwilligerswerk de 
arbeidsmarkt geen banen mag kosten en 
niet in de plaats mag komen van een be-
taalde baan. < 

Ex-werknemer weer in de WW
Wanneer kan een WW-uitkering van een ex-werknemer herleven en weer 
ten laste komen van het schoolbestuur? 
Onder bepaalde omstandigheden kan 
het recht op een WW-uitkering dat vóór 
het verstrijken van de geldende uitke-
ringsduur is beëindigd, herleven. Het 
kan namelijk zijn dat de ex-werknemer 
binnen die periode de hoedanigheid van 
werknemer herkrijgt. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als de werknemer nadat hij 
wordt ontslagen diverse invalklussen 
gaat doen. Wordt in zo’n periode niet 
aan de referte-eis voldaan, dan kan geen 
nieuw recht op uitkering ontstaan. Om 
de werknemer enige inkomensbescher-
ming te bieden mag hij in dat geval het 
onverbruikte gedeelte van het vroegere 

recht alsnog benutten. Indien het recht 
op de WW-uitkering geheel geëindigd is 
geweest, schuift het eindtijdstip van de 
uitkering zoveel op als de periode van 
onderbreking geduurd heeft. Was sprake 
van een gedeeltelijke beëindiging, dan 
gebeurt dat niet. Het recht op een WW-
uitkering is dan namelijk blijven bestaan. 
Kan wel aan de referte-eis worden vol-
daan nadat het recht op uitkering geheel 
of gedeeltelijk is geëindigd, dan kan het 
nog niet gebruikte deel van het eerdere 
uitkeringsrecht overigens eveneens aan 
de duur van het nieuwe uitkeringsrecht, 
dat dan ontstaat, worden toegevoegd. < 

32 | sChooL! 2 - Maart 2014



Magazine voor het openbaar onderwijs | 33

sChooL! antwoordt  

telefoon 036-5304516 
helpdesk@voo.nl

Advies over meerjarenbegroting
Wij moeten als GMR een advies uitbrengen over de meerjarenbegroting. 
Over slechts een deel hiervan willen we een positief advies geven. Kan dat?

Nee, u moet als GMR een positief of  
negatief advies uitbrengen over het 
gehele beleidsstuk dat voorligt en niet 

over een deel ervan. De VOO Helpdesk 
kan u desgewenst helpen bij de beoor-
deling van de begroting. <

Ouder én personeelslid
Een personeelslid is tevens ouder op de school en stelt zich verkiesbaar voor 
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Kan dit?

Ja. Iedere ouder van de school mag zich 
verkiesbaar stellen voor de MR, ook als 
hij of zij een personeelslid is. Het is wel de 
vraag of dit verstandig is. Er kan sprake 
zijn van een schijn van belangenver-
strengeling. Daarnaast kan hij of zij zelf 

ook in een moeilijk parket komen, omdat 
er soms binnen de MR onderwerpen wor-
den behandeld waarbij de belangen van 
het personeel en de ouders tegenoverge-
steld kunnen zijn. <

Zittenblijven
Kan een school weigeren om een vroege leerling die in oktober is geboren, 
nog een keer groep 8 te laten doen? Onze dochter is van 4 oktober 2002 
en wij zien haar liever nog een jaar langer op de basisschool, omdat zij last 
heeft van faalangst. Maar de school wil dat ze naar het vmbo gaat.

Ja, de school kan dit weigeren. In Wet op het 
primair onderwijs (WPO), artikel 39 lid 4,  
staat dat leerlingen de basisschool verlaten 
als de grondslag voor het volgen van voort-
gezet onderwijs in voldoende mate is gelegd. 
Ook staat er dat hierover overeenstemming 
met de ouders moet zijn. U moet goede on-
derwijskundige argumenten hebben om 
uw dochter nog een keer groep 8 te laten 

doen. Dat is in dit geval zeer de vraag. De 
basisschool zal stellen dat faalangst niet 
exclusief een onderwijskundig onderwerp 
is en dat daar ook via andere wegen iets aan 
kan worden gedaan. Daarnaast heeft de 
school hierbij het zwaarwegende argument 
dat uw dochter voor wat het onderwijs be-
treft op de basisschool klaar is. <

 

VOO helpdesk  
voor leden

 

Elke schooldag 
tussen 9.00 en 
12.00 uur

 

De helpdesk 
van VOO geeft 
dagelijks advies

 

Voor school-
leiders, MR en 
ouderraad

Mail uw vraag naar 
helpdesk@voo.nl  
of bel tussen 9.00  
en 12.00 uur naar  
036-7116178

Hulp of advies 
nodig?
036-7116178

Procedure vervanging directeur
De centrale directie op onze school is bezig met de voorbereidingsprocedure 
voor de vacature die ontstaat als onze directeur straks weggaat. Als 
medezeggenschapsraad horen wij hier echter niets over van de directie. 
Moeten wij niet bij deze plannen worden betrokken?

Nee, althans niet de gehele medezeggen-
schapsraad. De MR heeft namelijk advies-
recht bij de aanstelling van de directeur en 
niet over de procedure zelf. Met betrekking 
tot het aanstellings- en ontslagbeleid heeft 
de personeelsgeleding van de MR wel in-

stemmingsrecht. De personeelsgeleding 
kan de procedure die wordt vastgesteld, 
toetsen aan het beleid hierover. Mocht er 
geen beleid zijn ontwikkeld, dan moet het 
bevoegd gezag wel instemming met deze 
procedure vragen. <
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tekst: LuCy beker
beeLd: MuseuM CatharijneConvent

Feest! Weet wat je viert
Waarom eten we eieren met Pasen en 
waarom zijn we vrij met Pinksteren? Op 
de tentoonstellingen Feest! Weet wat je 
viert, in Utrecht en Amsterdam, ontdek-
ken kinderen waar die religieuze feesten 
uit voortkomen en wat we dan precies 
vieren. 

Deze exposities worden ondersteund 
door een website met lesmateriaal, een 
kalender en een digibordmodule. Het les-
materiaal is een mooie voorbereiding op 
een bezoek aan een van de tentoonstel-
lingen. Zeker in deze tijd van het jaar zijn 
er veel nationale feestdagen waarop de 
scholen dicht zijn, terwijl uit onderzoek 
blijkt dat veel mensen niet meer weten 
wat er precies wordt gevierd met Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Het educa-
tieve project Feest! Weet wat je viert is 
opgezet om mensen de betekenis van de 
religieuze feesten te laten herontdekken. 
Het begon in Museum Catharijneconvent 
in Utrecht, en inmiddels zijn het Bijbels 
Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder in 
Amsterdam al aangehaakt. De bedoe-
ling is dat dit op termijn een landelijk 
project wordt, met tentoonstellingen in 
het hele land. Zodat álle kinderen leren 
waar de nationale feestdagen over gaan 
en respect krijgen voor de verschillende 
feesten en religies.

Museum Catharijneconvent in Utrecht 
heeft inmiddels permanent een kleurrijke  
en interactieve tentoonstelling Feest! 
Weet wat je viert, die al eens is onder-

Feest! op Solder. Hier is steeds aandacht 
voor de feestdagen die een link hebben 
met het gebouw en de collectie van het 
museum. Er is een kinder-audiotour ge-
maakt over Sint Nicolaas, Kerst en andere 
katholieke feestdagen en heiligen. 

Het lesm ater ia a l  op de website 
www.feest weet  watjeviert.nl is ontwik- 
 keld voor groep 6, 7 en 8 van het basis-
onderwijs, maar ook vmbo-klassen 
kunnen de digibordmodule gebruiken. 
In het Catharijneconvent zijn aparte les-
opdrachten voor het vmbo verkrijgbaar, 
het Bijbels Museum werkt daar nog aan. 
Tot het einde van dit schooljaar heeft 
Museum Catharijneconvent een speci-
ale aanbieding voor scholen. Toegang 
kost slechts € 50 per klas, hierbij zijn 
inbegrepen de entree, de museumles en 
het busvervoer. < Meer informatie op 
www.feestweetwatjeviert.nl

scheiden met de European Museum of 
the Year Award. Van 12 april tot 9 juni is 
hier nog een extra tour: ‘Vier het voor-
jaar!’ met voorwerpen en schilderijen 
die alles te maken hebben met Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Zo komen de 
kinderen erachter wat de betekenis is 
van Palmpasen en een broodhaantje, de 
Mattheuspassion en Goede Vrijdag.

Het Bijbels Museum heeft de blijvende 
expositie: Feest! In de stad waar kinderen 
en volwassenen samen de betekenis van 
christelijke feestdagen ontdekken. Naast 
de drie grote christelijke feesten, die de 
kern van de tentoonstelling vormen, is 
er aandacht voor 26 feesten uit andere 
religieuze tradities. 

Ons’ Lieve Heer op Solder, een katholieke 
schuilkerk in een Amsterdams grachten-
pand, kiest voor een andere aanpak met 

34 | sChooL! 2 - Maart 2014



Magazine voor het openbaar onderwijs | 35

sChooL! en reCht 

De casus
In dit geval heeft de personeelsgeleding 
zijn instemming onthouden aan een 
voorgenomen besluit tot vaststelling van 
een reiskostenregeling voor de ambulante 
begeleiders. Het bevoegd gezag heeft een 
instemmingsgeschil aan de Landelijke 
Commissie voor Geschillen WMS voorge-
legd, maar is bij nadere bestudering tot de 
conclusie gekomen dat de PGMR ter zake 
geen instemmingsrecht heeft, omdat de 
regeling met betrekking tot reiskosten 
uitputtend is geregeld in de CAO PO. Bo-
vendien vindt het bevoegd gezag dat de 
PGMR niet in redelijkheid instemming 
heeft kunnen onthouden, omdat het reis-
patroon van de ambulante begeleiders in 
de loop der tijd is gewijzigd. Daarom is het 
niet meer nodig om voor hen een andere 
regeling te hanteren dan voor de andere 
werknemers. Volgens de PGMR echter be-
treft het hier een wijziging van het beleid 
met betrekking tot de toekenning van sa-
larissen, toelagen en gratificaties aan het 
personeel, waarvoor de raad op grond van 

WMS art. 12 lid g instemmingsbevoegd-
heid heeft.

De overwegingen
Voor de vraag of de reiskostenvergoeding 
voor de ambulante begeleiders een toelage 
is, baseert de commissie zich op de beteke-
nis die in de verschillende onderwijs-cao’s 
aan het woord ‘toelage’ wordt gegeven. 
De commissie leidt uit de cao’s af dat on-
der een toelage kan worden verstaan ‘een 
regelmatig toegekende extra geldelijke 
beloning die de werknemer naast of op 
het salaris krijgt toegewezen’. Daarnaast 
bevatten de cao’s een hoofdstuk dat gaat 
over vergoedingen, waaronder verstaan 
kan worden ‘een compensatie van door 
de werknemer in verband met de uitoefe-
ning van zijn werkzaamheden gemaakte 
kosten’. Een regeling ter vergoeding van 
reiskosten kan niet anders beschouwd 
worden dan als een dergelijke compen-
satie, ook indien deze vergoeding ruimer 
is dan de in de cao geregelde vergoeding. 
De reiskostenregeling kan daardoor niet 

worden aangemerkt als beleid met betrek-
king tot de toekenning van toelagen aan 
het personeel.

De uitspraak 
Het instemmingsgeschil wordt niet in be-
handeling genomen, omdat er geen sprake 
is van een besluit waarvoor op grond van 
de WMS of het medezeggenschapsregle-
ment instemming moet worden gevraagd 
aan de PGMR. < Het geschil is te vinden op 
www.onderwijsgeschillen.nl > medezeg-
genschap > 105878 / uitspraak 6 januari 
2014.

het bevoegd gezag legt een wijziging van de reiskostenregeling voor ambulant begeleiders 
aanvankelijk ter instemming voor aan de gMr, maar komt tot de conclusie dat de 
personeelsgeleding geen instemmingsrecht heeft. de personeelsgeleding is het daarmee 
niet eens. volgens hen betreft het een wijziging van het beloningsbeleid en dat hoort wel 
thuis bij de personeelsgeleding van de Mr.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met drs. Janny Arends, adviseur van de Vereni-
ging Openbaar Onderwijs, via 036 5331500 of 
j.arends@voo.nl.

instemming voor   
reiskostenregeling

tekst: janny arends, adviseur vereniging openbaar onderwijs
beeLd: sierag



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

Opmerkelijk

Meisjes worden 
voorgetrokken
In het Vlaamse voortgezet onderwijs krijgen jongens 
driekwart van de vermaningen, hoewel meisjes even-
veel praten in de klas. 

Een grootschalig onderzoek van drie Belgische uni-
versiteiten onder 6000 scholieren uit het Vlaamse 
voortgezet onderwijs heeft volgens De Morgen aan-
getoond dat jongens gediscrimineerd worden, hoe-
wel dat vaak niet bewust gebeurt. Aan het onderzoek 
werkten ook leerkrachten en ouders mee. Onderzoek-
ster Els Consuegra van de Vrije Universiteit Brussel 
zegt dat het vooroordeel van ‘de stoute jongen en het 
brave meisje’ op school nog altijd in stand wordt ge-
houden. De studie toont ook aan dat jongens gemid-
deld lagere punten op een toets krijgen, ook al heeft 
een meisje dezelfde prestatie geleverd. < 

Oeps, verkeerd filmpje!
Leerlingen van een school in de Verenigde Staten 
hebben op school hun lerares in een door haarzelf 
gemaakt seksfilmpje moeten aanschouwen.

Het incident deed zich voor op de Forest Heights Middle 
School in de hoofdstad Little Rock van de staat Arkansas.  
Op de sekstape was te zien hoe de lerares bepaalde seksu-
ele handelingen verricht met haar verloofde. De vrouw  
had haar eigen seksvideo per ongeluk verwisseld met les-
materiaal dat ze in haar klas wilde behandelen. Ondanks 
herhaalde excuses van de lerares voor haar domme fout, 
willen de ouders dat de school haar berispt. <

Pakkertje te gevaarlijk
Op het plein van de protestants-christelijke Verhoeff-
Rollmannschool in Bodegraven mogen de kinderen 
geen pakkertje meer spelen. Dat zou te gevaarlijk 
zijn.

Het Algemeen Dagblad schrijft over het pakkertje-
verbod. In de krant komt directeur Bart Kuiper aan 
het woord. Hij vertelt dat de kinderen zelf lieten we-
ten dat ze er last van hadden. ‘Tikkertje mag wel’, 
aldus Kuiper in het AD, ‘maar we merkten dat pak-
kertje – dat veel fysieker is – vaak leidde tot geduw 
en getrek, waardoor de pleinwacht telkens brandjes 
moest blussen.’ < 

Wel/niet zeilen?
Kent u die mop van die leerlingen die niet op zeilreis mochten? Ze gingen toch!

Openbare scholengemeenschap 
Hugo de Groot in Rotterdam gaf 
twee leerlingen een educatieve 
zeilreis van het Caribisch gebied 
naar Nederland cadeau om hen 
te belonen voor hun prestaties en 
inzet. Het geld kwam van een be-
vriende sponsor. Andere leerlingen 
uit het hele land kregen toestem-

ming voor deelname, maar nota 
bene in havenstad Rotterdam lag 
CDA-wet houder Hugo de Jonge 
via de leerplichtambtenaar dwars. 
Maar niet meer toen er vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen veel 
negatieve publiciteit kwam over 
zijn ‘nee’. De Jonge gaf toen ineens 
wel toestemming. < 

Leidinggevende gezocht (m)
Onderzoek toont aan: in het onderwijs gaat de voorkeur voor een leiding-
gevende uit naar een man.

Trainingsplatform Direction deed 
in diverse sectoren in Nederland, 
waaronder het onderwijs, onderzoek 
onder in totaal ruim 2500 medewer-
kers, managers en directieleden. Van 
de vrouwen gaat gemiddeld bijna 80 
procent ervan uit dat een leidingge-
vende een man is, terwijl dat bij de 

mannen bijna 90 procent is. In het 
onderwijs liggen die percentages 
zelfs nog iets hoger. Volgens Esther 
Mollema (vrouw) van Direction kie-
zen onze hersenen onbewust voor 
een man als leider: ‘Dit is misschien 
niet wat we werkelijk willen, maar 
het is wel wat we doen.’ < 

Kind en kat
In Amersfoort en Bodegraven lezen kinderen voor aan… katten uit het asiel.

Het idee om kinderen te laten voorle-
zen aan katten is overgenomen van 
de Animal Rescue League of Berks 
County in de Verenigde Staten. Het 
helpt kinderen hun leesprestaties te 
verbeteren en voor de asielkatten is 

het erg rustgevend. ‘Die vinden het 
ritmische geluid voor voorlezen heel 
fijn’, aldus een woordvoerder van het 
Amerikaanse dierenasiel op de web-
site van TIME Magazine. <


