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Hoofdredacteuren Lucy Beker  
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beurtelings een column.

In maart heb ik ‘m weer voor het raam gehangen: de poster met het logo ‘Ik ben 
welkom’ van de actie School!Week. Ik weet dat hij ook in het hele land in veel openbare 
scholen hing, want ik heb de bestellingen zien binnenkomen bij VOS/ABB. Dat waren 
er nogal wat. De affiches moeten dus echt overal gehangen hebben. En dat was nog 
maar het begin. Want in de School!Week zelf kreeg de redactie van dit blad meteen al 
veel foto’s binnen: foto’s waar vanaf straalt hoe enthousiast en creatief zelfbewuste 
scholen dit jaar weer de week van het openbaar onderwijs hebben gevierd. 

Het is duidelijk dat de scholen wel raad weten met de boodschap van de actieweek: dat 
de openbare school niet kleurloos is, maar middenin de samenleving staat, met oog 
en respect voor andere culturen en overtuigingen. Waar de kinderen niet apart, maar 
samen in de klas zitten, omdat echt iedereen er welkom is. En dat we daar trots op zijn.

Het thema van dit jaar, de universele rechten van het kind, bleek inspirerend. 
Veel scholen grepen de kans om hun leerlingen kennis te laten maken met de 
kinderrechten. Sommige nodigden Unicef of het Lilianefonds uit voor een gastles. 
Zo ontdekken leerlingen dat een kinderrecht als ‘goed onderwijs’ hier wel heel gewoon 
is, maar in andere delen van de wereld nog niet. Ze krijgen oog voor de wereld en 
begrip voor anderen. Om dit ook zichtbaar te maken voor de buitenwereld, zorgden 
de scholen daarbij voor soms spectaculaire buitenactiviteiten, die de aandacht van 
de pers trokken. Zo krijgen steeds meer mensen een goed beeld van het openbaar 
onderwijs.

Dat de boodschap overkomt, is misschien wel af te lezen uit dat kleine berichtje op 
pagina 8 van dit nummer: er zijn de laatste jaren weer veel nieuwe openbare scholen 
gesticht, meer dan in de andere zuilen. Er kunnen dus steeds meer kinderen samen 
naar de openbare school.

Op de pagina’s 14 t/m 16 vindt u een foto-impressie van de School!Week van dit jaar. 
Het is een een selectie uit de vele foto’s die we hebben binnengekregen. Staat uw 
foto er niet bij? Kijk dan eens op de website www.openbaaronderwijs.nu, daar staat 
nog veel meer. 

Inmiddels is de actie voorbij, maar ik bewaar mijn poster gewoon tot volgend jaar. 
U toch ook? Want dan willen we de School!Week weer zichtbaar maken en iedereen 
die het plein van de openbare school opstapt het gevoel geven: ‘Ik ben welkom’. <

Zichtbaar maken
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Op het gebied van personeelsbeleid en verzuim is nog veel te winnen

zéker in onderwijs
www.predu.nl | T  0800 5675670 | E info@predu.nl

Voorkomen is beter dan genezen 
Ook als het gaat om verzuim  
 
Welke mogelijkheden heeft uw organisatie 
om het HR-beleid te professionaliseren 
en verzuim aan te pakken? Hoe realiseert 
u duurzame inzetbaarheid van uw 
personeel en een blijvende verbetering 
van uw verzuimbeleid en verzuimcijfers? 
En hoe dekt u, nu en in de toekomst, 
onverwachte financiële risico’s als er toch 
sprake is van uitval en vervanging?

 
Daarvoor is er Predu 
 
Predu ondersteunt schoolbesturen in het 
primair onderwijs bij het terugdringen 
en voorkomen van verzuim en – vanaf 
januari 2016 - bij het dekken van 
onverwachte vervangingskosten. 
Deskundig, betaalbaar en eenvoudig.  
Met een unieke combinatie van  
HR-expertise en sectorspecifieke kennis. 
Predu. Zeker in onderwijs.

Predu is onderdeel van het Vervangingsfonds en richt zich op de ondersteuning van met name ERD-schoolbesturen in het primair onderwijs op de thema’s verzuim en vervanging.
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VOO-congres: overgang naar 
voortgezet onderwijs
Op woensdag 22 april is in Amersfoort het VOO-congres ‘Overgang van primair 
naar voortgezet onderwijs’. 

De nieuwe documentaire ‘Citostress’ 
van Ingeborg Jansen wordt vertoond, er 
is een debat met onder anderen hoofd-
inspecteur Arnold Jonk en u kunt deel-
nemen aan verschillende workshops.
Het congres is bedoeld voor schoollei-
ders, bestuurders, leerkrachten, docen-
ten, MR- of ouderraadsleden en ouders 
in het openbaar onderwijs. Na de zaal-
discussie kunt u een keuze maken uit 
de thema-workshops over de overgang 
van po naar vo en uit de workshops 

medezeggenschap en krimp. Bent u 
lid van de VOO? Dan kunt u ook deel-
nemen aan de Algemene Ledenver-
gadering (ALV), voorafgaand aan het 
congres, van 10.00 tot 10.45 uur. 

Aanmelden congres
Voor leden van VOO (persoonlijk, ou-
derraad, MR of school) en VOS/ABB is 
deelname gratis. <  Meer informatie  
en het aanmeldformulier vindt u op 
www.voo.nl/congres.

Beperk bezoldiging interne toezichthouders
Het honorarium van interne toezichthouders in het onderwijs zou op of slechts net boven de vrijwilligersvergoeding mogen 
liggen. Bovendien zou de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad hierover ten minste adviesrecht moeten krijgen, 
vindt VOS/ABB.

De aangepaste Wet Normering Topinko-
mens bepaalt dat leden en voorzitters van 
de hoogste toezichthoudende organen 10 
respectievelijk 15 procent mogen krijgen 
van de maximale bezoldiging die binnen 
de organisatie geldt. Wettelijk gezien is 
daarmee de ruimte ontstaan om de maxi-
male bezoldiging van interne toezicht-
houders te verdubbelen. Als nu sprake is 

van een vrijwilligersvergoeding, kan de 
stijging nog veel groter zijn. 
Het argument achter de mogelijke 
verhoging is dat toezicht houden niet 
vrijblijvend is, maar kennis, inzicht en 
verantwoordelijkheid vereist. VOS/ABB 
spreekt dit niet tegen, maar de praktijk 
wijst uit dat de hogere bezoldiging één 
of meer fulltime werkende leerkrachten 

kan kosten. Het is maar zeer de vraag of 
onderwijsinstellingen dit moeten willen. 
Een ander punt waar VOS/ABB op aan-
dringt, is dat er meer openheid moet 
komen over de besluitvorming over 
de hoogte van de bezoldiging van toe-
zichthouders. De (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad zou op dit punt 
expliciet adviesrecht moeten krijgen. <

Homo’s niet  
meer ontslaan
Een ruime meerderheid in de Eer-
ste Kamer heeft vorige maand 
ingestemd met afschaffing van 
de enkelefeitconstructie. 

Instellingen mogen niet langer 
onderscheid maken op grond van 
ras, geslacht, nationaliteit, seksu-
ele geaardheid of burgerlijke staat. 
Voor het bijzonder onderwijs bete-
kent dit onder andere dat niet-he-
teroseksuele personeelsleden niet 
meer mogen worden geweigerd of 
ontslagen als ze uiting geven aan 
hun geaardheid. 
VOS/ABB en de Vereniging Open-
baar Onderwijs vinden het een 
goede zaak dat er een einde is 
gekomen aan de enkelefeitcon-
structie. Het is immers niet meer 
van deze tijd dat scholen voor bij-
zonder onderwijs met de wet in de 
hand niet-heteroseksuele leraren 
mogen weigeren of ontslaan. In 
de kernwaarden van het open-
baar onderwijs staat al sinds ja-
ren nadrukkelijk dat de openbare 
scholen openstaan voor iedereen, 
‘ongeacht levensover tuiging, 
godsdienst, politieke gezindheid, 
afkomst, geslacht of seksuele ge-
aardheid’. <

Beeld uit de film ‘Citostress’.
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Trap er niet in!
Pas op voor organisaties die met mooie praatjes nutteloze diensten proberen aan te 
smeren. Voordat u het weet, krijgt u torenhoge rekeningen toegestuurd. De Helpdesk 
van VOS/ABB krijgt geregeld mailtjes en telefoontjes binnen van scholen die zich 
door bedrijven misleid voelen.

Als u bijvoorbeeld door een formulier in 
te vullen ingaat op een aanbod dat mooi 
klinkt maar dat u in feite helemaal niet 
nodig hebt, kunt u eraan vast komen 
te zitten. Vaak blijkt het mooie aanbod 
een lege huls en betaalt u dus letterlijk 
voor niets. Een foutje is zo gemaakt, ze-
ker als telefonisch of per e-mail wordt 
gesuggereerd dat u eerder zaken met 

het betreffende bedrijf hebt gedaan. Het 
resultaat kan zijn dat u een rekening 
krijgt van soms wel duizenden euro’s. 
Als u niet betaalt, kunnen aanmaningen 
volgen en zelfs incassobureaus. < Mocht  
u van VOS/ABB advies willen, dan kunt  
u contact opnemen met de Helpdesk: 
0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,  
helpdesk@vosabb.nl.

Boomfeestdag tanende
Minder scholen doen mee aan Boomfeestdag. Veel gemeenten zeggen er geen geld 
meer voor te hebben.

In 2008 plantten nog 125.000 kinderen 
een boom of struik. Vorig jaar waren dat 
er 115.000 en dit jaar gingen 100.000 kin-
deren dat doen. Directeur Peter Derksen 
van de Stichting Nationale Boomfeest-
dag spreekt van een zorgelijke ontwik-
keling. Hij vindt ook dat er op de basis-
school meer aandacht moet komen voor 

biologie. ‘Daar wordt hooguit nog een 
kwartier per week les over gegeven. Dat 
is schandalig.’
Boomfeestdag was dit jaar op woens-
dag 18 maart. Het thema was ‘bomen 
en water’. De aftrap was in Almere, in 
het bijzijn van onder anderen prinses 
Laurentien. <

Radicalisering 
herkennen
Leraren kunnen een gratis cur-
sus volgen om radicalisering on-
der hun leerlingen te herkennen. 

De trainingen worden verzorgd 
door de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veilig-
heid. Er komt ook een hotline  
met het ministerie van OCW.  
Daar kunnen scholen terecht 
met acute vragen. Scholen die 
al radicaliserende leerlingen  
hebben, worden bijgestaan door 
landelijke interventieteams die als  
vl iegende br igades ku n nen  
worden ingezet. <

Meer scholen 
zeggen Cito 
vaarwel

Vier keer zoveel basisscholen 
als verwacht stappen over van 
de Centrale Eindtoets van het 
Cito naar de IEP Eindtoets van 
Bureau ICE.

Verwacht werd dat 1 procent die 
overstap zou maken, maar Bureau 
ICE meldt dat het 4 procent blijkt 
te zijn. Dit betekent dat ongeveer 
7000 groep 8- leerlingen van in 
totaal 279 basisscholen zich deze 
maand over deze alternatieve 
toets buigen. De IEP Eindtoets on-
derscheidt zich van de Citotoets 
doordat er vooraf niet wordt gese-
lecteerd op leerniveau: alle leerlin-
gen maken dezelfde opgaven. Ook 
sluiten de vragen volgens Bureau 
ICE aan op de belevingswereld 
van basisschoolleerlingen, waar-
door zij beter begrijpen waarom ze 
bepaalde vaardigheden moeten le-
ren. De derde toegestane eindtoets 
is Route 8 van bureau A-VISION. <

Poster over kinder-  
en mensenrechten
Het College voor de Rechten van de 
Mens heeft een poster gemaakt die 
leraren kunnen gebruiken om kinder– 
en mensenrechten in de klas aan bod 
te laten komen.

Kinder- en mensenrechten hebben een 
prominente plaats in het onderwijs, 
benadrukt het College voor de Rechten 
van de Mens: ‘We vinden het namelijk 
heel gewoon dat in Nederland ieder-
een naar school kan, we streven naar 
passend onderwijs, we tolereren pes-
ten niet en we bereiden elke leerling 
ongeacht achtergrond of afkomst voor 
op een plek in de samenleving.’ < De  
poster kan online worden besteld via 
info@mensenrechten.nl.

Ill
us

tr
at

ie
: K

la
ar

tje
 B

er
ke

lm
an

s,
 o

nt
w

er
p:

 O
nt

w
er

pw
er

k



08 | SCHOOL! 2 - APRIL 2015

Sociaal-emotioneel leren
Op 10 april is er bij VOS/ABB in Woerden voor het primair onderwijs een bij-
eenkomst over de kracht van sociaal-emotioneel leren. Deelname is gratis 
voor leden van VOS/ABB.

Er is in het onderwijs terecht veel aan-
dacht voor pesten. Bij wet is vastge-
legd dat scholen zich moeten inzetten 
voor een sociaal veilige leeromgeving. 
Veel anti-pestprogramma’s werken 
curatief, terwijl voorkómen beter is 
dan genezen. Met sociaal-emotioneel 

leren kunt u in uw school preventief 
actie ondernemen om een veilige om-
geving te creëren. Op de pagina’s 26 
en 27 van dit nummer leest u hoe dit 
werkt in de praktijk. < Aanmelden voor 
de bijeenkomst? Zie www.vosabb.nl 
(>Agenda).

Veel nieuwe openbare basisscholen
Tussen 2008 en 2015 zijn 28 openbare basisscholen opgericht. Het openbaar 
onderwijs staat daarmee op nummer 1 op een lijst van DUO met aantallen 
nieuwe scholen.

Na het openbaar onderwijs volgt het 
algemeen bijzonder onderwijs met 
27 nieuwe scholen. Het aantal nieu-
we christelijke scholen ligt lager. Er 
werden in de genoemde periode 
twaalf protestants-christelijke en 
elf rooms-katholieke basisscholen 
opgericht. Het aantal nieuw opge-
richte interconfessionele basisscho-
len kwam uit op zestien. Op de lijst 

staan ook tien evangelische basis-
scholen, maar de meeste daarvan 
zijn alweer gesloten vanwege het 
slechte onderwijs dat daar werd 
gegeven. Verder staan er acht nieu-
we islamitische basisscholen op. 
Bij de overige (kleine) richtingen, 
zoals hindoe en gereformeerd vrij-
gemaakt, ging het om één of twee 
nieuwe scholen. <

Hoge ouderbijdrage drempel  
voor sommige ouders
De toegankelijkheid van het onderwijs is in het geding als scholen een hoge 
vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dat stelden Tweede Kamerleden van PvdA 
en SP in Kamervragen aan staatssecretaris Sander Dekker. 

Aanleiding voor de Kamervragen 
was het rapport van de Inspectie 
van het Onderwijs, waaruit bleek 
dat 11 procent van de scholen een 
‘hoge tot zeer hoge’ ouderbijdrage 
vraagt. Uit een steekproef door de 
inspectie onder 151 basisscholen 
kwam naar voren dat 16 scholen (11 
procent) een volgens de inspectie 
‘hoge tot zeer hoge’ ouderbijdrage 
vraagt. Twee scholen vroegen zelfs 

respectievelijk 385 en 690 euro. De 
Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) liet in een brief aan de Twee-
de Kamer weten dat ouders met een 
laag inkomen sneller zullen overwe-
gen hun kind op een andere school 
te doen. Dat is volgens de VOO een 
slechte ontwikkeling. De Kamer-
fracties van PvdA en SP delen de 
zienswijze van VOO en vroegen de 
staatssecretaris om een reactie. <

Onduidelijkheid 
over positie 
ouderraad

De helpdesk van VOO krijgt regelma-
tig vragen van ouderraden over hun 
rechtspositie op school. Vaak bestaat 
er onduidelijkheid over verantwoorde-
lijkheden en de relatie tot de medezeg-
genschapsraad. 

Op bijna elke basisschool of school 
voor voortgezet onderwijs is een  
ouderraad of oudervereniging actief. 
Het belangrijkste verschil tussen een 
ouderraad en een MR is dat de ouder-
raad geen beleidsorgaan is en de MR 
wel. Een beleidsorgaan kan invloed 
uitoefenen op de besluitvorming van 
het bevoegd gezag. < De helpdesk heeft 
een handreiking geschreven over de 
positie van de ouderraad. Deze is voor 
leden van de VOO gratis beschikbaar. 
U kunt de handreiking gratis opvragen 
via helpdesk@voo.nl.

Voorlichting voor 
MR over cao po
De VOO organiseert in Utrecht en en-
kele andere plaatsen voorlichtings-
bijeenkomsten voor (G)MR-leden 
over de nieuwe cao voor het primair 
onderwijs.

Voor de personeelsgeleding van de (G)
MR is het belangrijk om te weten welke 
gevolgen er zijn, bijvoorbeeld wanneer 
het gaat over schooltijden, onderwijs-
tijd, vakantieroosters en taakbeleid. 
Meer informatie hierover in het artikel 
op pagina 17 van dit nummer. 
U kunt ook op school of vanuit uw bestuur 
een eigen voorlichtingsbijeenkomst 
organiseren. < Meer weten? Bel de VOO 
 via 036 5331500 of mail scholing@voo.nl.

 KORT NIEuWS
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Druk(te) voor leerkrachten 
van groep 8
Het schooladvies over het vervolgonderwijs van de leerlingen in groep 8 was dit 
jaar belangrijker dan ooit, want het is vanaf dit jaar bindend voor het voortge-
zet onderwijs. Dat betekent bijvoorbeeld dat een leerling die een havo-advies 
van zijn meester of juf heeft gekregen, niet in een vmbo-tl-klas geplaatst mag 
worden. En daarover is veel drukte ontstaan. 

De Tweede Kamer boog zich erover, de kranten stonden er vol van en diverse 
organisaties binnen het onderwijs ventileerden hun mening over wat wel of 
niet zou mogen of moeten. Maar daarbij werd voorbijgegaan aan de druk die 
dit advies nu met zich meebrengt voor de leerkrachten van groep 8. In het ver-
leden besliste het voortgezet onderwijs zelf over de toelating van een leerling. 
Die leerling met een havo-advies kon toen nog wél worden geplaatst in een 
vmbo-tl-klas, als de vo-school redenen had om aan te nemen dat havo te hoog 
gegrepen zou zijn. De Citoscore leverde daarvoor vaak een belangrijke indicatie, 
zeker als die lager uitviel dan werd verwacht. Nu kan die Citoscore die rol niet 
meer spelen, want de uitslag ervan is pas eind april bekend, lang nadat over 
de aanmelding is beslist. Het komt nu dus volledig aan op het oordeel van de 
meester of juf van groep 8. 

Dat oordeel is natuurlijk niet alleen op grond van het laatste jaar tot stand ge-
komen. De leerkracht van groep 8 gebruikt de gegevens uit het leerlingvolg-
systeem, overlegt met de collega’s uit de vorige leerjaren, en kijkt ook naar in-
stelling, taakopvatting en concentratievermogen van een leerling. Ten slotte 
overlegt de leerkracht van groep 8 met de directeur van zijn school. Deze is 
eindverantwoordelijk voor het advies en dient goed op de hoogte te zijn van 
alles wat er rond de achtstegroepers speelt. 

De leerkrachten in het primair onderwijs doen al jarenlang hun uiterste best hun 
advies zo goed mogelijk te onderbouwen. Daarbij houden ze ook nog rekening 
met de wensen van ouders en leerlingen. Maar het is voor het eerst dat hun 
advies binnen het keuzeproces doorslaggevend is. Dat legt een druk die zij nog 
niet eerder hebben gevoeld. 

Het advies is een inschatting van de mogelijkheden van de leerling. Geen ijze-
ren voorspelling over wat wel en niet zal lukken in het voortgezet onderwijs, 
maar een zeer realistisch beeld op grond van jarenlange ervaring met kind en 
gezin. Dat beeld, dat advies, verdient het om serieus te worden genomen door 
alle betrokkenen. 

Het VOO-congres op 22 april in Amersfoort gaat helemaal over de overgang van 
primair naar voortgezet onderwijs. Op pagina 6 van deze School! leest u er meer 
over. Ik hoop u dan te zien! <

Schooladvies 
is geen  

ijzeren voor-
spelling

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
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TEKST: LuCY BEKER
BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

VIJf VRAGEN 

Ook al is er nog niets te zien van de nieuwe openbare Mavo Tien in utrecht, toch staan de 
leerlingen er al voor in de rij. De school in de utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn begint 
in augustus. Een team van 12 personeelsleden staat in de startblokken, maar de verbouwing 
van het tijdelijke onderkomen moet nog beginnen. Toch zijn er al zoveel aanmeldingen dat 
er straks drie eerste klassen zullen zijn. ‘Een droomstart’, vindt Nadia Daoudi, die al aan de 
slag is als locatiedirecteur a.i. 

Waarom een nieuwe categorale 
mavo in Utrecht?
‘Er was behoefte aan meer plaatsen voor 
vmbo-tl-leerlingen in Utrecht. In de be-
staande scholen in Leidsche Rijn zitten de 
vmbo-tl-afdelingen vol. De laatste jaren 
moest er al geloot worden voor het Via 
Nova College en voor de vmbo-tl-afdeling 
van het Amadeus Lyceum. We zagen dat 
steeds meer tl-leerlingen naar scholen 
buiten Utrecht gingen. In overleg met 
de gemeente en andere schoolbesturen 
is besloten dat NUOVO, het bestuur van 
het openbaar onderwijs in Utrecht, een 
nieuwe school mag starten. We hebben 
er bewust voor gekozen om deze school 
een mavo te noemen. Niet alleen omdat 
het lekkerder bekt, maar ook omdat ou-
ders daar vaak een beter beeld bij heb-
ben. Inhoudelijk maakt het niets uit: het 
gaat om vmbo-theoretische leerweg. De 
naam Mavo Tien hebben we uiteindelijk 
gekozen omdat we elke leerling willen 
stimuleren voor een 10 te gaan. Maar ook 
omdat de school in wijk 10 van Utrecht 
staat.’

Had u zoveel animo verwacht?
‘Het was heel druk op onze open dagen 
en informatie-avonden, maar het is dan 
toch  afwachten of ouders en leerlingen 
durven te kiezen voor een school die 
nog niet bestaat. We hebben een goed 
verhaal, een uitgewerkt concept, en we 
zijn ervan overtuigd dat we iets moois 
gaan neerzetten. Maar de toekomstige 

leerlingen konden nog geen sfeer proe-
ven: we hadden alleen een website en 
tekeningen van het gebouw. Een oude 
basisschool wordt voor ons aangepast, 
maar die verbouwing moet nog begin-
nen. De open dagen waren in basisscho-
len en andere zalen, die soms niet eens 
groot genoeg waren. Dus belangstelling 
was er, maar het bleef spannend of er 
ook echt inschrijvingen zouden komen. 
En die kwamen! Begin maart al genoeg 

aanmeldingen voor drie klassen. Ik hoor 
terug dat ons enthousiasme voor deze 
nieuwe school is overgekomen. Dat is 
toch super!’

Hoe ging het met het schooladvies-
nieuwe stijl, zonder Citoscore?
‘Geen enkel probleem. We hebben alleen 
leerlingen met een vmbo-tl-advies toege-
laten. In Utrecht wordt al jaren gewerkt 
met uitsluitend eenduidige schooladvie-
zen. Soms wordt daar nog een specifieke 
brugklas bij geadviseerd, bijvoorbeeld 
vmbo-tl/havo. Die leerlingen kunnen ook 
heel goed bij ons terecht, want wij willen 
het onderwijs zo inrichten dat doorstro-
men naar de havo, na het eerste jaar of na 
het eindexamen, goed mogelijk is.’

Hoe ziet u de toekomst  
voor Mavo Tien?
‘Voorlopig is het nog een klein schooltje, we 
starten met zo’n 75 leerlingen. Dat vinden 
sommige ouders ook erg fijn. Maar elk jaar 
komt er een leerjaar bij, en uiteindelijk zal 
Mavo Tien zo’n 600 leerlingen tellen. Het 
wordt een school waar onderwijs van nu 
wordt gegeven, met naast de vaklessen 
ook vakoverstijgende projecten binnen zo-
genoemde ‘skills-uren’. We zullen veel doen 

aan 21e-eeuwse vaardigheden. Ook willen 
we de openbare identiteit echt vormgeven, 
om de kinderen voor te bereiden op de hui-
dige multi-culturele maatschappij. Dat kan 
naar ons idee het beste in een school waar 
leerlingen van allerlei geloven en culturen 
leren samenwerken. In 2018 verhuizen we 
waarschijnlijk naar de Maartvlinder, naast 
het Leidsche Rijn College.’

Waar is deze foto gemaakt?
‘Omdat ons eigen schoolgebouw nu nog 
niet beschikbaar is, hebben we deze foto 
gemaakt bij basisschool De Krullevaar in 
De Meern. Ik sta erop met achtstegroe-
pers die zich al hebben ingeschreven voor 
Mavo Tien. Toekomstige leerlingen dus! 
We kijken er allemaal naar uit. <

In de rij voor nieuw  
te starten Mavo 

‘Ons enthousiasme is overgekomen’
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Aanbesteden, 
een vak apart!  
Schoolbesturen die lid zijn van VOS/ABB en een aanbestedingsprocedure moeten 
volgen, kunnen sinds kort tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten 
van advocatenkantoor Poelmann van den Broek. 

leren zijn. Aanbesteden is dus veel meer 
dan een juridische verplichting. Als je 
het op de juiste manier doet, levert het 
doelmatigheidswinst op voor iedereen.’

Check vooraf
Aanbestedingsrecht is precisiewerk dat 
specifieke juridische kennis en ervaring 
vereist. De meeste schoolbesturen heb-
ben die kennis en ervaring niet of nau-
welijks, zeker niet als het gaat om de 
minder grote organisaties zonder eigen 
juridische afdeling. ‘In aanbestedings-
documenten mogen geen tegenstrijdig-
heden zitten, want die kunnen leiden tot 
een gebrek aan transparantie en moge-
lijk tot een gebrek aan objectiviteit. Dat 
kan funest zijn. De aanbestedingswet 
bepaalt immers dat elke gunning ge-
schiedt op basis van volledig objectieve 

besteden, het is een heel effectief middel 
om goed na te denken over het inkoop-
proces van de school. Het gaat erom op 
een doelmatige wijze concurrentie te 
laten plaatsvinden. Het moet natuurlijk 
niet zo zijn dat bij wijze van spreken het 
old boys network op de golfbaan regelt 
welk bedrijf een nieuwe school mag gaan 
bouwen, want dan weet je al bij voorbaat 
dat de prijs-kwaliteitverhouding niet op-
timaal zal zijn.’ 
Koster vindt goede aanbestedingspro-
cedures in alle sectoren essentieel, maar 
voor publieke en semipublieke instel-
lingen zoals schoolbesturen zijn ze mis-
schien wel nog belangrijker. ‘Als je werkt 
met publiek geld, heb je niet alleen de 
wettelijke, maar ook de morele verplich-
ting om dat op de meest effectieve wijze 
aan te besteden. Dat moet ook te contro-

Een economisch meest voordelige 
inschrijving op basis van objecti-
viteit, transparantie, proportiona-
liteit en gelijkheid: aanbesteden 

is een vak apart en advocaat Floris Koster 
van Poelmann van den Broek is erin gespe-
cialiseerd. Hij beseft dat nogal eens wordt 
gedacht dat aanbesteden een nutteloos 
circus van juridische haarkloverij is, maar 
niets is minder waar. Met de wettelijke 
verplichting om grote opdrachten vanaf 
een bepaald bedrag nationaal dan wel 
Europees aan te besteden - van het leveren 
van pennen en potloden tot nieuwbouw 
van een school - wordt volgens hem voor-
komen dat dergelijke opdrachten onderling 
worden verdeeld, met alle risico’s van dien 
voor de opdrachtgever. 
‘Objectiviteit en transparantie, daar gaat 
het om. Het is helemaal niet erg om aan te 

Voor de bouw van een nieuwe school, zoals dit kindcentrum De Driehoek in Dordrecht, is altijd een aanbesteding nodig.
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EN HuIB KOOYKER

AANBESTEDEN 

criteria. Wat ik nogal eens fout zie gaan, 
is dat criteria niet geheel objectief zijn 
geformuleerd. Dan kan een bedrijf dat 
zich voor een aanbesteding wil inschrij-
ven gaan klagen. Bij een terechte klacht 
kan dat betekenen dat de aanbesteding 
opnieuw moet, en dat kost veel tijd en 
dus veel geld. Je kunt een aanbestedings-
document niet achteraf wijzigen. Het is 
dus heel belangrijk om alle documenten 
vooraf goed te laten checken. Dat kost 
misschien 1000 euro, maar dat is altijd 

beter dan achteraf een geschil oplossen. 
En let wel: naar de rechter met een dis-
cussie over een aanbestedingsdocument 
kost helemaal veel geld. De kern van mijn 
boodschap is: er kan veel misgaan en dat 
kan allemaal worden voorkomen.’

Kennisuitwisseling
Omdat er bij de Helpdesk geregeld advies-
aanvragen binnenkomen over nationaal 
en Europees aanbesteden, ging VOS/ABB 
op zoek naar een bureau dat op dit vlak 
tegen een gereduceerd ledentarief des-
kundige dienstverlening kon bieden. Na 
een zorgvuldige selectieprocedure is de 
keuze gevallen op Poelmann van den 
Broek, waarmee de vereniging voor de 
aangesloten schoolbesturen heldere en 

concrete afspraken heeft gemaakt. De 
samenwerking betreft niet alleen dienst-
verlening aan de leden van VOS/ABB, 
ook voor de uitwisseling van kennis op 
het gebied van nationaal en Europees 
aanbesteden wordt met het Nijmeegse 
bureau samengewerkt. < Voor meer in-
formatie over de mogelijkheden van deze 
samenwerking voor uw organisatie, kunt 
u contact opnemen met de Helpdesk van 
VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 
uur, helpdesk@vosabb.nl 

Gratis training
Floris Koster van Poelmann van den 
Broek geeft op uitnodiging van de Help-
desk van VOS/ABB een training over aan-
besteden en aanbestedingsrecht. 

Hij zal verschillende facetten behandelen. 
Zo krijgt u inzicht in de belangrijkste be-
grippen, zoals transparantie, objectiviteit 
en proportionaliteit. Ook krijgt u antwoord 
op vragen als: wanneer bent u verplicht 
om Europees aan te besteden? Wat als u 
dat niet doet? Wat zijn de regels bij niet-
Europese aanbestedingen? Wat moet pre-
cies wanneer aanbesteed worden en hoe 
werkt de Gids Proportionaliteit? Na afloop 
van deze training bent u bekend met de 
valkuilen van het aanbestedingsrecht en 
hebt u kennis van de regelgeving.
Deze gratis toegankelijke bijeenkomst is 
op donderdag 16 april van 13.00 tot 16.30 
uur in het kantoor van VOS/ABB in Woer-
den. Omdat er veel belangstelling wordt 
verwacht voor deze training, is deelname 
alleen mogelijk voor leden van VOS/ABB. < 
Aanmelden kan door een mailtje aan secre-
tariaatvereniging@vosabb.nl onder vermel-
ding van ‘Training aanbesteden’. Vermeld 
ook duidelijk uw naam, de organisatie 
waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. 
Zie ook www.vosabb.nl (Agenda).

‘Veel doelmatigheidswinst  
als je het goed doet’

Mr. Floris Koster: ‘Het gaat om  
objectiviteit en transparantie.’

Katern over aanbestedingsrecht
Advocaat Floris Koster van Poelmann van den Broek heeft voor VOS/ABB een 
informatief katern over nationaal en Europees aanbesteden geschreven. 

Het is een heldere inleiding in het aanbestedingsrecht, die ook voor niet-ju-
risten interessant is. VOS/ABB verzorgt op dit moment de eindredactie. De pu-
blicatie gaat binnenkort naar de drukker en vervolgens naar alle aangesloten 
schoolbesturen. 
Het nieuwe katern over aanbestedingsrecht wordt het 21e deel in de bekende 
katernenreeks van VOS/ABB. Alle katernen kunnen gratis worden gedownload 
van het besloten ledengedeelte van www.vosabb.nl (>downloads>katernen). 
Leden hebben hun eigen inlogcodes voor dit gedeelte van de website. 
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Het FEEST van  
openbaar onderwijs

De openbare scholen in Nederland hebben weer van 
zich laten horen in de vierde actie School!Week. 

Met allerlei feestelijke activiteiten lieten ze de buitenwereld zien waar 
de openbare school voor staat. Dat zijn belangrijke kernwaarden, zoals 
‘iedereen is welkom’, ‘wederzijds respect’ en ‘oog voor de samenleving’. 
Thema van de School!Week was dit jaar: kinderrechten. Ook daar zijn 
veel scholen mee aan de slag gegaan. Op deze pagina’s een impressie 
van de School!Week in het hele land. < 

Gorinchem: lopend vuurtje
Een Engelse dubbeldekkerbus reed langs 
alle scholen van het Openbaar Verenigd 
Onderwijs in Gorinchem en regio, om de 
kinderrechten ‘als een lopend vuurtje’ 
rond te brengen. Elke basisschool stond 
in het teken van één kinderrecht, dat met 
een fictieve fakkel werd overgebracht 
naar het eindpunt bij obs De Tweemas-

ter. Daar stond burgemeester Barske van 
Gorinchem klaar om de kinderrechten 
in ontvangst te nemen. Eerder die week 
waren er al festiviteiten op alle OVO-
scholen. Zo hield de Anne Frankschool 
in Gorinchem een sponsorloop voor het 
Jeugdsportfonds, waarvoor het startschot 
werd gegeven door de Gorinchemse voet-

baller Mohamed Boukrouche, een lokale 
held. Op de Merwedeschool in Boven-
Hardinxveld kwamen ouders, grootou-
ders en peuters van een nabijgelegen 
peuterspeelzaal pannenkoeken eten. En 
op alle OVO-scholen werd een flashmob 
uitgevoerd onder aanmoediging van fa-
milie, buurtbewoners en leerkrachten. < 

De Tweemaster Merwedeschool

Anne Frankschool
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Julianadorp:  
kinderrechten uitbeelden
Op openbare basisschool De Vloedlijn in Julianadorp 
trapten de leerkrachten af door belangrijke kinderrech-
ten uit te beelden. Daarna gingen de kinderen speed-
daten, waarbij ze elkaar over verschillende kinderrech-
ten vertelden. Ook maakten ze passende gedichten en 
kijkdozen. Het project werd afgesloten met een recht-
streekse uitzending van de Lokale Omroepstichting 
vanuit de school, waarin alle groepen iets presenteer-
den over de rechten van het kind. < 

Dongen:  
wereldburgers
Openbare basisschool De Biezenkring 
in het Brabantse Dongen legt in de 
School!Week altijd verband met de zus-
terschool Marent Nursery in Gambia. Dit 
jaar kwam theatergezelschap Jean Paul 
met de voorstelling ‘De Zongofamilie’  om 
de kinderen onder te dompelen in Afri-
kaanse sferen. Zo beleefden de leerlingen 
een dag in een West-Afrikaans dorp. ‘Ze 
worden daarmee echte wereldburgers’, 
aldus directeur Johan van Bergen. < 

Tiel: bootcamp
In het centrum van Tiel 
kwamen de ongeveer 
300 leerl ingen van 
alle openbare scho-
len bij elkaar voor een 
‘bootcamp’ onder het 
motto ‘OPO-R komt in 
beweging voor kinder-
rechten’. Waarbij OPO-R 
staat voor Openbaar 
Primair Onderwijs Rivierenland. Leerlingen van obs De Regen-
boog in Tiel maakten bovendien tableaux vivants van de kinder-
rechten in het nabijgelegen winkelcentrum, en de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 van alle scholen gingen naar het gemeentehuis 
om daar het spel Democracity te spelen. < 
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Zwolle: conferentie
De conferentie ‘Openbaar onderwijs ver-
bindt’ in Zwolle, ging over het toekom-
stideaal ‘School!’, dat is ontwikkeld door 
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar On-
derwijs. In dit toekomstbeeld is geen sprake 
meer van verzuiling en gaan kinderen ge-
woon naar ‘school’: dus niet meer naar bij-
voorbeeld de openbare, protestants-chris-

telijke, rooms-katholieke of islamitische 
school. In Zwolle werd flink gediscussieerd 
over de van godsdienstig en levensbe-
schouwelijk onderwijs in die toekomstige 
ontzuilde school. De visies daarop bleken 
behoorlijk te variëren. 
De deelnemers vonden de conferentie zeer in-
spirerend, zo bleek uit de reacties op Twitter. < 

Assen: debat in de raadzaal
Leerlingen van de openbare basisscholen in Assen voer-
den in de raadzaal van het gemeentehuis een debat over 
de Rechten van het Kind, met stellingen als ‘Ik koop niets 
bij bedrijven die goedkoop zijn door kinderarbeid’. De lei-
ding was in handen van leerlingen van het openbare Dr. 
Nassau College. Burgemeester Marco Out was erbij en gaf 
de kinderen al doende slimme debat-tips. Daarnaast wa-
ren er in de School!Week op alle scholen van het openbare 
schoolbestuur Plateau lessen over respect en open dagen. < 

Sommelsdijk: 
symbolische O’s 
De scholen van SOPOGO (Stichting Open-
baar Onderwijs Goeree-Overflakkee) 
stonden in de School!Week allemaal in 
het teken van het thema kinderrechten. 
Zo waren er bijvoorbeeld gastlessen door 
een ambassadeur van Unicef op de Ollie 
B. Bommelschool in Den Bommel. Op obs 
J.C. van Gent in Sommelsdijk sloten de 
342 leerlingen hun themaweek specta-
culair af door samen een grote dubbele 
O – van openbaar onderwijs – te vormen 

Den Haag:  
kinderconferentie
Ruim 60 leerlingen van verschillende openbare basisscholen 
deden mee aan de Kinderconferentie in het Humanity House 
in Den Haag. In een workshop mochten zij onder begeleiding 
van experts van Unicef nieuwe kinderrechten verzinnen. In 
een workshop van HOPE XXL probeerden de kinderen nieuwe 
ideeën te bedenken om leeftijdgenoten overal ter wereld geluk-
kiger te maken. Hun ideeën worden verwerkt in een verklaring 
die HOPE XXL wil aanbieden aan de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties in New York. < 

op het schoolplein. ‘Een mooie symboli-
sche manier om te zeggen dat we blij 
zijn dat in Nederland alle kinderen naar 

school kunnen’, aldus directeur Jeroen 
Appel, die de foto nam vanaf het dak 
van de gymzaal. < 

 SCHOOL!WEEK
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MEDEZEGGENSCHAP 
TEKST: MICHIEL JONGEWAARD

BEELD: STuDIO 14

MR merkt gevolgen van 
de nieuwe cao po
De wijzigingen in de vernieuwde CAO PO hebben 
consequenties voor de medezeggenschapsraad  
van een school. Want voor flink wat beleidszaken is 
instemming van de personeelsgeleding vereist.

Voor Henk Nieborg kent de cao 
weinig geheimen. Nieborg 
was tot voor kort directeur 
van obs De Meent en obs De 

Leeuwerik in Uden en is ook als trainer 
medezeggenschap actief voor de Vereni-
ging Openbaar Onderwijs (VOO). 

Hij wijst erop dat de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) moet be-
palen of er voor het overlegmodel of het 
basismodel wordt gekozen. Nieborg: ‘In 
principe geldt het basismodel, maar de 
werkgever kan bij de werkverdeling ook 
kiezen voor het overlegmodel. Dat ver-
eist wel instemming van de personeels-
geleding. Kiest de school daarvoor, dan 
kunnen leerkrachten meer individuele 
afspraken maken met hun werkgever. 
Volgens de cao krijgen leerkrachten 
vanaf komend schooljaar een 40-urige 
werkweek en moeten zij voortaan 41 we-
ken per jaar werken. De leerlingen gaan 
maar 40 weken naar school, dus dat be-
tekent dat de leerkrachten één week in de 
schoolvakantie moeten werken. Je kunt 

daarover als personeelsgeleding afspra-
ken maken met je werkgever. In Uden is 
er bijvoorbeeld voor gekozen om drie da-
gen in die extra week vast te leggen. Over 
de andere dagen kun je dan als leerkracht 
zelf afspraken maken met de directie.’

Continurooster
De cao heeft ook gevolgen voor scholen die 
werken met een Zij moeten een verplicht 
half uur pauze moeten invoeren tussen 
tien en twee uur. ‘Dat half uur mag worden 
gesplitst in twee keer een kwartier pauze, 
zolang het maar binnen die periode van tien 
tot twee uur valt én de personeelsgeleding 
van de MR ermee heeft ingestemd.’
Nieborg zet de centrale thema’s in de cao 
nog eens op een rij: professionalisering, 
duurzame inzetbaarheid en de 40-urige 
werkweek. ‘Al die thema’s raken natuur-
lijk de leerkracht. En via de medezeg-
genschapsraad kunnen zij daarop dus 
invloed uitoefenen. Ik merk dat steeds 
meer MR’s proactiever worden en zelf 
zaken aankaarten op school. Een goede 
ontwikkeling.’ <

Waarover gaat de MR?
  Keuze basismodel of overlegmodel > 

instemming P(G)MR (art.12h)
  Keuze voor het overlegmodel? Dan 

geldt uitwerking op schoolniveau > 
instemming PMR én 51 procent van  
de personeelsleden (art.12h)

  Financiën professionalisering >  
instemming P(G)MR (art.12p)

  Vaststelling gesprekscyclus >  
instemming P(G)MR (art.12i)

  Werktijdenbesluit (40-urige werkweek) > 
 relatie met schooltijden, pauze (even-
tuele inzet ouders), tussenschoolse 
opvang > instemming (P)MR (art.12h)

  Verschil vakantierooster leerlingen en 
personeel > instemming PMR

  Leden van VOO kunnen gratis 
een overzicht krijgen van de artikelen 
uit de cao waar meedezeggenschap  
nodig is. Stuur een e-mail naar  
helpdesk@voo.nl. 

Voorlichtings bijeenkomsten
De VOO organiseert in het hele land voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe 
CAO PO. Voor de personeelsgeleding van de (G)MR is het belangrijk om te weten 
wat de gevolgen zijn, bijvoorbeeld wanneer het gaat over schooltijden, onderwijs-
tijd, vakantieroosters en taakbeleid. 
Data en plaatsen vindt u op de website www.voo.nl. U kunt ook op school of vanuit 
uw bestuur een eigen voorlichtingsbijeenkomst organiseren. Meer informatie? 
Bel de VOO via 036 5331500 of mail scholing@voo.nl.

Henk Nieborg: ‘MR’s steeds proactiever’
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 MENSENRECHTEN
TEKST: MARGREET JONGE POERINK
BEELD: ANJA CORD

Elke leerling heeft recht op toegang tot het regulier onderwijs’, stelt de Duitse hoogleraar 
Theresia Degener van de Evangelische fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. 
Zij is vice-voorzitter van het VN-comité dat controleert of landen zich houden aan het 
internationale verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De naleving van dit 
verdrag wordt volgens haar voor Nederland ‘een flinke uitdaging’. 

In de Tweede Kamer was vorige 
maand een rondetafelgesprek over 
het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, dat in 

2006 door de Verenigde Naties is goed-
gekeurd. Het is daarmee het jongste 
mensenrechtenverdrag. Het richt zich 
op situaties waarin mensen met een 
handicap vaak nog een achterstand heb-
ben. Het verdrag gaat onder meer over 
inclusief onderwijs, waarin ook voor 
leerlingen met een handicap plaats is 
op reguliere scholen. 

Een VN-comité onder leiding van The-
resia Degener controleert of landen het 
verdrag goed uitvoeren. De Duitse hoog-
leraar noemt het jongste VN-verdrag re-
volutionair. ‘Het is het beste middel dat 
we ooit hebben gehad. Er is bijvoorbeeld 
geen ander internationaal instrument 
dat zo duidelijk recht geeft op inclusief 
onderwijs.’ Tegelijkertijd tempert ze 
de hoge verwachtingen en doet ze een 
beroep op het geduld: ‘Geen enkel men-
senrechtenverdrag is over night geïmple-
menteerd. Uitvoering van een mensen-

rechtenverdrag neemt jaren in beslag.’ 
Als een land de verplichtingen van het 
verdrag niet nakomt, is er sprake van een 
schending van de mensenrechten, zegt 
Degener. Toch zal het VN-comité dat een 
land nooit expliciet verwijten. ‘We zeg-
gen nooit tegen een land: jullie schenden 
mensenrechten. We zeggen wel: we zijn 
bezorgd.’ Deze zachte benadering is vol-
gens haar geen keuze. ‘Mensenrechten 
kun je niet afdwingen. Er is geen inter-
nationale rechtbank waaraan we schen-
ding van mensenrechten kunnen voor-
leggen. We zijn dus afhankelijk van de 
goede wil van een land. Daarom zoeken 
we altijd de constructieve dialoog. Lan-
den zullen het verdrag vrijwillig moeten 
uitvoeren.’

Verantwoording afleggen
Toch is de uitvoering van het VN-verdrag 
niet vrijblijvend. Een land dat het ver-
drag geratificeerd heeft, moet twee jaar 
na de ratificatie bij het VN-comité ver-
antwoording afleggen over de uitvoering 
ervan. Waarop beoordeelt het comité of 
een land het verdrag goed uitvoert? ‘Bij 
elk artikel uit het verdrag stellen we 
een aantal vragen. Een land moet in een 
rapportage al die vragen stuk voor stuk 
beantwoorden. Veel landen beantwoor-
den niet alle vragen. Alle onbeantwoor-
de vragen leggen we, samen met onze 
zorgen, nog een keer aan een land voor. 

Inclusief onderwijs voor Nederland 

flinke uitdaging

Contergan-Skandal
Theresia Degener is slachtoffer van wat in Duitsland het Contergan-Skandal wordt 
genoemd.

Contergan was in Duitsland de merk-
naam van wat in Nederland softenon 
heette. Dit medicijn werd eind jaren 50 
en begin jaren 60 gebruikt tegen zwan-
gerschapsmisselijkheid. Het bleek echter 
zeer ernstige afwijkingen bij de ongebo-
ren vrucht te veroorzaken, zoals ontbre-
kende of onderontwikkelde ledematen.
Degener studeerde in Frankfurt am Main 
en in Berkeley, Californië. Als jurist pro-
moveerde ze op een onderzoek naar de 
rechten van mensen met een handicap. 

In de jaren 90 werkte ze onder andere 
als projectleider bij de Gehandicapten-
raad in Utrecht. Ze is nu als hoogleraar 
Recht en Disability Studies verbonden 
aan de Evangelische Fachhochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum.
Sinds 2001 zet Degener zich in voor het 
internationale Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap. Ze was 
betrokken bij het opstellen daarvan en is 
nu vice-voorzitter van het VN-comité dat 
de naleving van het verdrag controleert.
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Theresia Degener: ‘Dit verdrag niet goed uitvoeren is schending van mensenrechten’. 

‘Ook dove, doofblinde en blinde 
kinderen in regulier onderwijs.’

ders en scholen denken dat het een recht 
is om te kunnen kiezen tussen speciaal 
en regulier onderwijs. Dat is niet de es-
sentie van artikel 24. De essentie daar-
van is dat álle leerlingen recht hebben op 
toegang tot het regulier onderwijs, met 
redelijke aanpassingen en individuele 
begeleiding. Dat betekent overigens niet 
dat speciale scholen verboden zijn. Het 
betekent dat elke leerlingen recht heeft 
op inclusief onderwijs. Dus ook dove, 
doofblinde en blinde kinderen hebben 
recht op toegang tot het regulier onder-
wijs, met de specifieke ondersteuning die 
zij nodig hebben.’

Inclusie
Het recht op toegang tot het reguliere 
systeem geldt niet alleen voor onderwijs, 
maar voor alle aspecten in de samenle-
ving, dus ook voor bijvoorbeeld wonen en 
werken. Dit recht op toegang tot de al-
gemene systemen valt onder de noemer 
‘inclusie’. Aparte woon-, werk- en onder-
wijssystemen houden exclusie in stand. 
Degener: ‘Voor veel West-Europese lan-
den, zoals Nederland, waar relatief veel 
kinderen gebruikmaken van speciaal on-
derwijs en relatief veel mensen werken 
en wonen in beschutte systemen, is na-
leving van dit recht een flinke uitdaging.’
De verwachting is dat Nederland in juli 
het verdrag gaat bekrachtigen. Hiervoor 
moeten de Tweede Kamer en de Eerste 
Kamer eerst twee wetten aannemen: 
de Goedkeuringswet en de Uitvoerings-
wet. Deze wetten zijn inmiddels naar de 
Tweede Kamer gestuurd en worden in de 
eerste helft van 2015 behandeld. Het VN-
comité zal vervolgens in 2017 beoordelen 
hoever Nederland gevorderd is met de 
uitvoering van het verdrag. De Alliantie 
voor Implementatie van het VN-verdrag, 
een samenwerkingsverband van cliën-
tenorganisaties, zal een schaduwrappor-
tage opstellen. <

Daarna volgt een hoorzitting in Genève.’
Niet alleen de regering, ook belangen-
organisaties kunnen een rapportage 
indienen bij het VN-comité. Aan deze 
zogenoemde schaduwrapportages hecht 
het comité veel waarde. Degener: ‘Zonder 
die rapportages kunnen we ons werk niet 
goed doen. Regeringen hebben namelijk 
vaak de neiging om het mooier te maken 
dan het is. Goede schaduwrapportages 
geven ons bewijzen.’

Artikel 24
Het VN-comité heeft inmiddels 19 lan-
den gecontroleerd en beoordeeld op de 
uitvoering van het verdrag. Wat heeft 
het verdrag daar opgeleverd? Als lid van 
het comité kan Degener geen uitspraken 
doen over individuele landen. Wel kan ze 

aangeven wat algemeen opvalt. ‘Bijna 
alle landen hebben na de ratificatie hun 
wetgeving op het gebied van stemrecht 
aangepast, waardoor mensen met een 
verstandelijke beperking, mensen met 
een visuele beperking en mensen in een 
rolstoel in hun land het recht hebben 
gekregen zelfstandig te stemmen. Dat is 
een enorme verbetering!’ 
Minder positief is zij over de verbeterin-
gen op het gebied van onderwijs. ‘Landen 
hebben hun onderwijswetgeving aange-
past, maar vaak is dat niet goed genoeg.’ 
Volgens haar hebben veel landen hun 
verplichtingen op grond van het artikel 
over onderwijs (artikel 24 uit het verdrag) 
niet goed begrepen. ‘Artikel 24 betekent 
in de basis dat gescheiden onderwijsvor-
men moeten worden afgeschaft. Veel ou-

MENSENRECHTEN 
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Prijzen voor  
inspirerende  

projecten
Een eigen YouTube-schooljournaal, een state of the art-technieklokaal, masterclasses voor super 
slimme kids en een spiksplinternieuw gesponsord schoolplein. Allemaal inspirerende projecten 

van openbare scholen, die daarmee de Onderwijsprijs van hun provincie wonnen en meteen 
genomineerd waren voor de Nationale Onderwijsprijs. 

Schooljournaal  
op Youtube
Een eigen schooljournaal op YouTube. Helemaal ver-
zorgd en in elkaar gezet door leerlingen van groep 8. 
Hoe cool is dat? Het is het Borderjournaal, dat het rei-
len en zeilen op obs de Border in Amersfoort verslaat. 
Leerkracht Marcel Soer zorgt dat de edities wekelijks 
op YouTube worden geplaatst zodat ze door iedereen te 
bekijken zijn. 
‘De leerlingen kiezen zelf een onderwerp en gaan met 
een iPad op pad om de interviews te houden’, vertelt 
hij. Alles mag in principe, als het maar een link heeft 
met activiteiten op school. De ene keer is dat een 
bijzondere les in een van de lagere groepen, de andere 
keer een gastles van de burgemeester of een kleuter-
speurtocht bij C1000. Soer: ‘Doel van het journaal is 
enerzijds het bijbrengen van mediawijsheid. Wat zet je 
wel en wat zet je niet online? Daarnaast leren de kin-
deren interviewen. Dus goede vragen stellen en goed 
luisteren. Tot slot leren ze zelfstandig werken én plan-
nen. Ze kiezen namelijk zelf het moment waarop ze 
hun filmpje maken en een kwartiertje de klas uitgaan.’ 
Dat het Borderjournaal bij de makers erg geliefd is, 
spreekt voor zich. ‘Ze vinden het geweldig om te doen 
en ze leren er veel van’, zegt Soer. 

Leerlingen koppelen  
aan studenten
Het Rotterdamse Vakcollege De Hef koppelt voor het project ‘Men-
toren op zuid’ vmbo-leerlingen aan studenten van de Hogeschool 
Rotterdam. Directeur Selma Klinkhamer: ‘Onze school staat op 
de hoek van drie focuswijken, aangewezen door het Nationaal 
Programma Rotterdam Zuid. In dat kader doen wij veel om ach-
terstanden weg te werken. Met dit project proberen we één-op-
één-relaties te creëren tussen onze leerlingen en studenten van 
de Hogeschool Rotterdam, waar ze allemaal iets van opsteken. 
Onze leerlingen kunnen hulpvragen stellen en de studenten doen 
coachingservaring op. Het gaat om ondersteuning bij huiswerk, 
planning en loopbaankeuze. De hbo-studenten krijgen hierdoor 
ook een ander beeld van vmbo-leerlingen en van Rotterdam-Zuid.’ 
Iedere week komen de duo’s bij elkaar om te praten of samen 
iets te doen. Hoe gaat het op school, waar loop je tegenaan, heb 
je ergens hulp bij nodig, zit je thuis iets dwars? Overal wordt 
over gepraat. Klinkhamer: ‘Studenten staan toch dichter bij 
onze leerlingen dan wij zelf. Al was het alleen maar door hun 
leeftijd. Tegelijk zijn ze rolmodellen.’ Het project is begonnen 
met 25 studenten van de lerarenopleiding. ‘Dat sloeg zo aan, 
dat we ons nu breder richten’, vervolgt Klinkhamer. ‘Inmid-
dels zijn er 150 studentcoaches vanuit meerdere disciplines  
van de Hogeschool Rotterdam.’ < Dit project won ook de landelijke 
finale van de Nationale Onderwijsprijs.

Onderwijsprijs
UTRECHT

PO

Onderwijsprijs

VO

ZUID-HOLLAND
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Van digitale  
plusklas 
In Gelderland ging de provincieprijs naar openbare 
basisschool Op ’t Hof in Tricht, met de schooldoorbre-
kende digitale plusklas ‘Klas in the Cloud’. Dat project 
is uitvoerig beschreven in het vorige nummer van 
School!. Het bijzondere hiervan is dat hoogbegaafde 
leerlingen van verschillende (kleine) scholen samen-
werken aan uitdagende projecten door allemaal op een 
vast moment in te loggen op de elektronische leerom-
geving. < Dit project werd bekroond met de Nationale 
Onderwijsprijs.

ONDERWIJSPRIJS 

Samen voor een nieuw schoolplein
Het schoolplein van obs De Westhoek in Ouddorp was hoogno-
dig aan vervanging toe. ‘De ruimte was beperkt, er was weinig te 
doen en de kinderen hingen meestal maar een beetje rond’, vertelt 
directeur Lida van Elswijk. ‘Dat leidde regelmatig tot ruzietjes en 
opstootjes.’ Reden voor de school om een mooiere, betere en gro-
tere speelomgeving te creëren waar iedereen het naar zijn zin zou 
hebben. Er ontstond een ambitieus verbouwingsplan met voetbal-
veldjes, een zandbak met zandlift en weegschalen en een mega-
klimtoestel. Met inzet van ouders, leerlingen en de school zelf is het 
benodigde geld bij elkaar gekregen. ‘Er zijn kerstkaarten verkocht, 
flessen en kleding opgehaald, een sponsorloop en een fancy fair 
georganiseerd, allemaal voor het nieuwe plein’, zet Van Elswijk trots. 
En nu het plein klaar is: ‘De ruzies zijn voorbij, de kinderen hebben 
veel meer ruimte en op het klimtoestel kunnen ze zich helemaal 
uitleven en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Kortom, ze kunnen 
weer echt genieten.’ De jury kende de Provinciale Onderwijsprijs 
toe vanwege de enorme inspanningen om zelf het sponsorgeld bij 
elkaar te krijgen. 

OnderwijsprijsZUID-HOLLAND
PO

Deze leerlingen in Ouddorp zorgden zelf voor een nieuw 
plein met mega-klimrek.

En de winnaar is….
Openbare basisschool Op ’t Hof in Tricht is de win-
naar geworden van de Nationale Onderwijsprijs 
in de categorie primair onderwijs. In de categorie 
voortgezet onderwijs ging de Nationale Onderwijs-
prijs naar het Rotterdams Vakcollege De Hef met het 
mentorproject. 

De prijzen zijn op 25 maart uitgereikt tijdens een fees-
telijke finale in de Rotterdamse Schouwburg. Alle win-
naars van de provinciale onderwijsprijzen gaven daar 
een korte, flitsende presentatie over hun school en het 
winnende project. 
De tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs is een 
initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs 
Promotie (INOP) in samenwerking met onder andere 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
de provincies, Cito en de Stichting Nationale Onder-
wijsweek. In beide categorieën ontvangt de winnaar 
van de landelijke prijs een bronzen olifant en een geld-
bedrag van 7000 euro. Kijk voor meer informatie op 
www.onderwijsprijs.nl 

OnderwijsprijsGELDERLAND
PO
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Vooroordelen over techniek wegnemen
Met een nieuw technieklokaal voor basisschoolleerlingen viel OSG Winkler Prins in het 
Groningse Veendam in de provinciale prijzen. ‘De arbeidsmarkt kampt met een tekort aan tech-
nisch personeel’, zegt directeur Roel Hummel. ‘Door onze leerlingen al op jonge leeftijd breed met techniek in aanraking 
te brengen, hopen we ze te interesseren en hun vooroordeel over techniek - dat je er maar vieze handen van krijgt - weg te 
nemen. Zo hopen we dat ze in de toekomst vaker kiezen voor een technisch beroep, praktisch of analytisch, dat kan allebei.’ 
Een jaar geleden is het nieuwe technieklokaal geopend. Inmiddels maken al zo’n duizend leerlingen van verschillende 
basisscholen er gebruik van. ‘Er is van alles te doen en het loopt als een trein’, vervolgt Hummel. ‘Zo hebben leerlingen een 
elektronicaspel en een quiz-spiraal gemaakt, maar ook een periscoop met lensjes, een ballon-racekarretje en een standaard 
voor de smartphone. Heel praktisch en divers en helemaal van deze tijd dus.’

Slimmerds  
geven  
slimmerds les
Op de OSG West-Friesland in Hoorn draait nu voor 
het derde jaar het project ‘OSG Masterclasses’.  
Excellente bovenbouwleerlingen van het voortge-
zet onderwijs geven masterclasses aan excellente 
leerlingen uit groep 7 en 8 van 25 basisscholen uit 
de omgeving. ‘Slimme bovenbouwleerlingen 
worden in het voortgezet onderwijs nog vaak te 
weinig uitgedaagd en haken af’, zegt docent en 
mentor Susanne van Wissen, die ook coördinator 
is van het excellentiebeleid op haar school. ‘Aan 
de andere kant vroegen basisscholen en ouders of 
onze school hun excellente leerlingen niet alvast 
iets kon bieden.’ Daarop bedacht Van Wissen een 
project dat beide groepen leerlingen meer én op 
onbekende terreinen uitdaging biedt. ‘Onze bo-
venbouwleerlingen bepalen zelf waarover ze les 
geven. Daarom zijn de onderwerpen zeer gevari-
eerd: van moleculen en atomen tot Italiaanse taal 
en cultuur, van game development tot Noorse my-
thologie.’ De bovenbouwleerlingen schrijven een 
lesplan, maken huiswerk en bereiden hun eigen 
lessen voor.‘ Met het dreigende lerarentekort is dit 
project ook een mooie manier om leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs enthousiast te maken 
voor het vak van leraar’, aldus de vakjury van de 
Onderwijsprijs Noord-Holland.

Schooltuinenproject
Ook openbare basisschool De Pionier in Wormer-
veer kreeg de provincieprijs in Noord-Holland, en 
wel voor Pioniersproject de Droom: een schooltui-
nenproject, opgezet op een voormalig hondenuit-
laatveldje, waar de leerlingen nu hun eigen groen-
te en fruit verbouwen. Een groot succes, waarbij 
de buurt nauw is betrokken.

‘Ervaringsplek en  
verantwoordelijkheid’
Leerlingen het gevoel geven dat ze meetellen en serieus 
worden genomen. Dat is het idee achter het project waarin 
de Dr. A. van Voorthuysenschool voor voortgezet speciaal 
onderwijs in Amersfoort samenwerkt met schoonmaak-
bedrijf Succlean BV. 
‘Succlean biedt onze moeilijk lerende leerlingen een er-
varingsplek waardoor hun afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleind wordt en tegelijk onze school mooi schoon blijft’, 
legt stagecoördinator Rob Lampe uit. ‘Het project is gewel-
dig populair onder onze leerlingen. Nu ze zelf de school 
schoonhouden, zijn ze ineens veel verantwoordelijker. Het 
voelt echt als hún school en daardoor houden ze het veel 
schoner en netter dan voorheen. In één geval leidde dit pro-
ject zelfs al tot een dienstverband voor een leerling.’ Met 
de Provinciale Onderwijsprijs is Lampe erg blij. ‘Het geeft 
een geweldige boost aan ons project. Wij kijken naar wat 
iemand wél kan in plaats van wat hij niet kan. De vanzelf-
sprekendheid dat mensen met een krasje óók mee mogen 
doen, is er nog lang niet overal. Deze prijs geeft erkenning 
voor wat wij doen.’

OnderwijsprijsGRONINGEN
PO

OnderwijsprijsNOORD-HOLLANDVO/PO

Onderwijsprijs
UTRECHT

VOLeerlingen doen werkervaring op  
terwijl ze de school schoonhouden.
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BuRGERSCHAP 
TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

VOS/ABB-korting  
op trainingen  
Samsam  
Academie
Trainingen van de Samsam 
Academie gaan over de inzet 
en verankering van mondiaal 
burgerschap in het onderwijs. 
Bestuurders, schooldirecteu-
ren, teams maar ook individu-
ele leerkrachten van scholen 
die bij VOS/ABB zijn aangeslo-
ten, krijgen 25 procent korting 
op deze trainingen.

Wereldburgerschap is een mooi 
kader om de visie en identiteit 
van een school helder en toe-
komstbestendig te maken. 
Dit geldt des te meer voor de 
openbare scholen, omdat het 
openbaar onderwijs op basis 
van zijn kernwaarden nadruk-
kelijk uitgaat van diversiteit, 
gelijkwaardigheid en weder-
zijds respect. 
De 25 procent kor ting die 
VOS/ABB-leden kunnen krij-
gen, kan oplopen tot 150 euro 
per training. De trainingen 
van de Samsam Academie 
zijn geaccrediteerd bij het Cen-
traal Register Kort Beroepson-
derwijs (CRKBO) en daardoor 
btw-vrij. < Ga voor meer infor-
matie naar www.samsam.net 
(>leerkrachten>Samsam Acade-
mie). Als u zich als VOS/ABB-lid 
aanmeldt voor een training, 
vermeld dan bij Samsam het 
lidmaatschap van uw school of 
bestuur.
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Samsam maakt  
wereldwijs
Vrijwel elke basisschool kent het tijdschrift Samsam. 
Het heeft zich in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot 
een multimediaal platform voor mondiaal burgerschap, 
duurzaamheid en kinderrechten. 

‘Wij zetten journalis-
tieke middelen in 
om kinderen te laten 
zien hoe leeftijdgeno-

ten overal ter wereld, dus ook in Neder-
land, spelen, leren, leven en delen’, zegt 
hoofdredacteur Mirjam Bonting. ‘In het 
onderwijs is terecht veel aandacht voor 
burgerschap. Wij kiezen bewust voor 
de mondiale insteek daarvan. Het gaat 
erom dat kinderen zelf leren om kritisch 
te denken, dat ze een eigen mening ont-
wikkelen. De wereld wordt kleiner als je 
groter wordt en ook steeds ingewikkel-
der. Samsam leert ze verder kijken dan 
hun straat lang is, nieuwsgierig zijn, 
open minded, zodat ze niet schrikken 
van een ander kleurtje of een andere le-
vensovertuiging. Het gaat allemaal om 
wat kinderen van nu moeten kennen 
en kunnen als ze straks een volwassen 
participerend wereldburger zijn. Dan 
moeten ze stevig in hun schoenen staan. 
Je kunt Samsam dus prima zien als een 
oefening in 21st century skills.’ 

Wereldwijde thema’s  
in Nederland
Bonting begon twee jaar geleden bij 
Samsam. ‘Wat ik heb toegevoegd is dat 
in elk nummer een reportage staat over 

Nederlandse kinderen en een wereld-
wijd thema. Juist die insteek maakt dat 
kinderen beseffen ‘het gaat ook over mij, 
het is geen ver-van-mijn-bed-show!’.’ 
Het jubileumnummer bijvoorbeeld, dat 
in januari uitkwam toen Samsam 40 
jaar bestond, zette de toekomst centraal 
met verhalen over robots, maar ook over 
voldoende schoon drinkwater. De Sam-
sam die in maart uitkwam, ging over 
goed onderwijs voor kinderen met een 
beperking. Samsam werkte hiervoor 
samen met het Liliane Fonds, dat zich 
inzet voor onderwijs aan gehandicapte 
kinderen overal ter wereld. Het komende 
meinummer gaat over plastic soep, al het 
plastic afval dat in de zeeën drijft. 
In mei wordt ook de Samsam Reporters-
Club geïntroduceerd. Daarin kunnen 
groepjes kinderen met elkaar reporta-
ges schrijven en foto’s of filmpjes maken 
en die online zetten. Dankzij de digitale 
mogelijkheden hoeven dat niet klasge-
noten te zijn, maar ook kinderen van 
verschillende scholen verspreid over het 
land. ‘Ik zou het geweldig vinden als de 
ReportersClub een beetje gaat lijken op 
het televisieprogramma Metropolis, dat 
ook over wereldwijde thema’s gaat en 
op verschillende plaatsen reporters hun 
verhaal laat vertellen’, aldus Bonting. <
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 PASSEND ONDERWIJS

Chronisch zieke leerlingen  
binnenboord houden: het kan
Er zijn scholen die alles uit de kast halen om chronisch zieke 
leerlingen binnenboord te houden. Dat het kan, en hoe het 
kan, is te zien op het openbare Dr. Nassau College in Assen.

Onlangs stond een verontrus-
tend artikel in dagblad Trouw 
over de problematiek rondom 
chronisch zieke leerlingen. 

Sinds de invoering van de Wet passend 
onderwijs hebben scholen voor deze 
groep nauwelijks iets geregeld, meldt de 
krant op basis van een inventarisatie. In 
het bewuste artikel wordt aangegeven 
dat ook oudervereniging Balans deze in-
druk heeft.
Rein Beld werkt bij de onderwijsadvies-
organisatie Timpaan Onderwijs als con-
sulent onderwijsondersteuning zieke 
leerlingen. Hij heeft wel een verklaring 
voor de situatie: ‘Voorheen konden chro-
nisch zieke leerlingen een zogenoemde 
Rugzak krijgen, een persoonlijk zorgbud-
get. De ambulant begeleider, zorgcoör-
dinator en ouders keken samen hoe dat 
geld zo goed mogelijk kon worden inge-
zet, afgestemd op de behoeften van de 
leerling. Die Rugzak is nu verdwenen, het 
budget is ondergebracht bij samenwer-

kingsverbanden. Het geld komt dus niet 
meer één op één bij de langdurig zieke 
leerlingen terecht.’

Niet afwachten
Daar komt nog bij dat veel scholen nau-
welijks beleid hebben ten aanzien van 
zieke leerlingen. ‘Veel scholen beseffen 
niet dat zij ervoor moeten zorgen dat 
elke leerling onderwijs krijgt. Ook als een 
kind ziek thuis komt te zitten’, zegt Beld, 
die veel scholen ziet die een afwachtende 
houding aannemen en pas in actie ko-
men als de leerling weer beter is. ‘Dat is 
echt een gemiste kans. Zodra een leerling 
ziek wordt, moet je in actie komen. Kijk 
daarbij vooral wat de leerling nog wél 
kan. Dat is vaak meer dan je denkt, zelfs 
als een leerling bijvoorbeeld chemokuren 
moet ondergaan. Als een leerling maan-
den thuis zit zonder onderwijs en onder-
steuning, is het bijna onvermijdelijk dat 
hij blijft zitten of naar een lager niveau 
terugvalt.’

Zoek naar mogelijkheden
Gelukkig zijn er ook positieve uitzonderin-
gen. Bijvoorbeeld het Dr. Naussau College 
in Assen. Anja Janssen is zorgcoördinator 
op locatie Quintus. ‘De situatie van chro-
nisch zieke leerlingen is eigenlijk altijd al 
problematisch geweest. Passend Onder-
wijs heeft hun situatie in mijn optiek niet 
verslechterd. Integendeel. Als wij een lang-
durig zieke leerling hebben, bespreken wij 
eerst in ons interne zorgteam hoe we zo 
goed mogelijk aan zijn of haar behoeften 
tegemoet kunnen komen. Als onze eigen 
interventies ontoereikend zijn, bespreek 
ik de leerling in het samenwerkingsver-
band. Eens in de drie weken komen we 
met vertegenwoordigers van alle scholen 
bij elkaar. We werken nauw samen om te 
voorkomen dat een leerling thuis komt te 
zitten. Er zijn zoveel mogelijkheden! Daar 
moet je alleen wel voor openstaan. Je mag 
je als school niet meer verschuilen achter 
‘dit is te zwaar voor ons’. Je hebt gewoon 
een inspanningsverplichting. En via het 
samenwerkingsverband krijg je een on-
dersteuningsbudget, dus geld mag niet 
op voorhand een beletsel zijn.’

Zorgvuldig maatwerk
Het Dr. Nassau College heeft op dit mo-
ment drie langdurig zieke leerlingen, 
onder wie Axel. Hij is in de brugklas op 
school gekomen en werd vrij snel daarna 
ziek. Hij heeft last van onverklaarbare 
infecties, waarvoor hij ook regelmatig 
lange tijd in het ziekenhuis ligt. Op dit 
moment kan hij een aantal uur per dag 
naar school komen. Het gymnasium 
heeft hij inmiddels moeten inruilen voor 
de havo. Na een jaar doubleren zit hij nu 
in de derde. Liesbeth Wijga, coördinator 
leerlingzaken, legt uit op welke manier 
Axel ondersteund wordt. 

Landelijk netwerk Ziek zijn & onderwijs
Nederland telt ruim 120 consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen, ver-
enigd in Ziezon (netwerk Ziek zijn & onderwijs). Deze consulenten werken bij onder-
wijsadviesbureaus en educatieve diensten van universitaire medische centra. De 
onderwijsconsulenten streven ernaar om langdurig zieke leerlingen in verbinding 
te houden met school en klasgenoten. Ziezon is opgericht door EDventure (vereni-
ging van onderwijsadviesbureaus) en NFU (Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra). < Zie: www.ziezon.nl
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‘Ten eerste zijn er regelmatig voortgangsge-
sprekken met de jongen, zijn ouders, de am-
bulant begeleider en Rein Beld. Dan bespre-
ken we de lichamelijke conditie van Axel, 
kijken waar hij in de lessen tegenaan loopt 
en welke ondersteuning hij nodig heeft. In 
het leveren van die ondersteuning speelt 
Rein een belangrijke rol. Ik spreek hem 
meerdere keren per week, bijvoorbeeld over 
de planning van toetsen. Sommige toetsen 
maakt Axel op school, andere neemt Rein 
thuis af. Normaal gesproken zijn we terug-
houdend met het verlenen van dispensatie, 
maar ook dat bekijken we per situatie. We 
passen het lesprogramma waar nodig en 
mogelijk is aan, dat is echt maatwerk. Alles 
is erop gericht om te zorgen dat hij straks 
naar de vierde klas kan.’

KPN Klasgenoot 
Sinds enkele maanden beschikt de school 
ook over een KPN Klasgenoot (zie kader). 

Dat is een apparaat waardoor Axel ook 
thuis lessen kan volgen en vanuit huis 
contact kan houden met zijn klasgeno-
ten. Via een webcam kan hij meekijken 
op het bord en vragen stellen aan de do-
cent. De komst van die KPN Klasgenoot 
had overigens nog wel wat voeten in de 
aarde, vertelt Liesbeth Wijga. 
‘De docenten moesten er wel aan wen-
nen. Zo’n apparaat is toch een beetje een 
inbreuk op de besloten sfeer in de klas. 
We hebben met de ouders van de andere 
leerlingen zorgvuldig gecommuniceerd 
over het apparaat. Het is niet mogelijk 
om beelden met het apparaat vast te leg-
gen dus de privacy is gegarandeerd. Dat 
is belangrijk, want er moeten niet opeens 
allerlei beelden op YouTube opduiken, om 
maar eens iets te noemen.’
Zorgcoördinator Anja Janssen vindt de 
KPN Klasgenoot een welkome aanvul-
ling op de begeleidingsmogelijkheden. 

‘Een zieke leerling kan vaak  
meer dan je denkt’

‘Een leerling die er zo lang uit is, kan 
zich behoorlijk eenzaam gaan voelen, 
wat zijn psychisch welbevinden negatief 
beïnvloedt. Dankzij de KPN Klasgenoot 
is er voortdurend contact met klasgeno-
ten. Als de leerling op enig moment weer 
naar school kan, is de drempel minder 
hoog en de kans dat de terugkeer suc-
cesvol verloopt groter.’ <

Rein Beld, Anja Janssen en Liesbeth Wijga, voor de klas waar op de plaats van Axel de KPN Klasgenoot staat. Zo kan hij vanuit huis meekijken.

KPN KlasseContact
Sociaal contact is voor ieder mens een le-
vensbehoefte. Dat geldt zeker voor lang-
durig zieke kinderen. Vanuit deze gedach-
te is KPN KlasseContact geïnitieerd. Dit 
project zorgt ervoor dat langdurig zieke 
leerlingen via een laptop en camera actief 
kunnen deelnemen aan de lessen. Vanuit 
huis of vanuit het ziekenhuis. In de klas 
staat een ‘Klasgenoot’: een geavanceerd 
apparaat waarop de zieke leerling live te 
zien en te horen is. KPN financiert, bege-
leidt en ondersteunt dit. Een mooi staal-
tje maatschappelijk ondernemen. < Zie: 
www.kpnklassecontact.nl
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 PESTEN

Pesten: voorkomen  
beter dan genezen
Als kinderen zich positief gedragen en als er een veilig groepsklimaat is, heb je misschien 
helemaal geen anti-pestprogramma nodig. Ofwel: voorkomen is beter dan genezen. De 
Wilhelminaschool in Coevorden gebruikt hiervoor de gloednieuwe methode Kwink. Met succes.

Openbare basisschool Wilhel-
mina is een kleine school met 
ongeveer vijftig procent ge-
wichtenleerlingen, voor een 

flink deel anderstaligen. ‘Om problemen 
en pesten door onbegrip te voorkomen, is 
de manier waarop je met elkaar commu-
niceert van groot belang’, zegt directeur 
Jan Batelaan. Toen hij van OCW de lijst 
met voorlopig goedgekeurde anti-pest-
programma’s ontving, dacht hij direct: 
‘Wij zijn op zoek naar iets totaal anders. 
Wij willen geen curatieve methode, maar 

een preventieve aanpak die pesten helpt 
voorkomen.’ 

Synchroon met groepsvorming
Min of meer toevallig kwam de school in 
aanraking met Kwink; een betrekkelijk 
nieuwe methode voor sociaal-emotio-
neel leren, gericht op het aanleren van 
positief gedrag en het creëren van een 
veilig groepsklimaat. ‘Deze schoolbrede 
methode is ons op het lijf geschreven, 
was onze eerste gedachte. Met Kwink 
kun je direct in de eerste schoolweek aan 

de slag. Je wacht dus niet totdat de groep 
zich al gevormd heeft, waarna je vervol-
gens moet gaan ‘kneden’ en repareren.’ 
Anne Kerssies, leerkracht van groep 3-4 
en gedragsspecialist, verklaart haar en-
thousiasme over Kwink: ‘De methode 
is volledig digitaal en gebruiksvrien-
delijk. Wekelijks is er een les, die steeds 
op dezelfde manier start: met een kort, 
aansprekend introductiefilmpje. Dat 
filmpje stipt een bepaald probleem aan 
dat past bij de fase waarin je groep op 
dat moment zit. Want in principe ziet het 

 V.l.n.r. Anne Kerssies, Jan Batelaan en Marcel van Rijt: ‘Dit is passend onderwijs pur sang’.
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groepsvormingsproces er in alle groepen 
ruwweg hetzelfde uit. In het begin van 
het jaar ging het filmpje bijvoorbeeld 
over de vraag hoe je klasgenoten op-
neemt in de groep, ook als ze anders zijn. 
Een half jaar later ging het over de vraag 
hoe je iemand hulp vraagt of hoe je een 

probleem met een klasgenootje oplost. 
Aan de hand van dat introductiefilmpje 
doen we bepaalde opdrachten, spelletjes 
of rollenspellen. Dat verschilt per les, er 
is voldoende afwisseling.’

Dieren in de hoofdrol
Wat opvalt aan Kwink: er wordt gebruik-
gemaakt van een fictieve dierenwereld. 
Alle dieren vertonen uitgesproken men-
selijk gedrag en maken situaties mee die 
zich ook in de mensenwereld kunnen 
voordoen. Marcel van Rijt, leerkracht in 
de midden- en bovenbouw, vertelt hoe 
prettig dat is. ‘Het gaat er niet om of je 
dik of dun, groot of klein, donker of licht 
bent. Het gaat alleen over je gedrag. In elk 
filmpje kan het kind zich identificeren met 
het gedrag van een bepaald dier. De ene 
keer ben je bijvoorbeeld de vleermuis, en 
een volgende keer de pauw, de aap of de 
octopus. Als de kinderen het filmpje heb-
ben bekeken, weten ze precies wat er goed 
is gegaan en wat minder ging. Als de oc-
topus bijvoorbeeld allerlei complimentjes 
geeft die cynisch overkomen of niet bij de 
situatie passen, dan denkt zijn omgeving: 
‘dat is helemaal geen compliment, maar 
een flauwe opmerking!’ Die filmpjes leg-
gen dus eigenlijk de gedragspatronen van 
de kinderen zelf bloot. Dat wérkt. Natuur-
lijk kun je een kind ook wel uitleggen dat 
het niet zo handig is wat hij deed, maar 
met zo’n dierenfilmpje komt het veel dui-
delijker over en is het minder bedreigend.’

Groepsafspraken
‘Al doende bedenk je samen bepaalde 
afspraken en oplossingen die voor jouw 

groep goed zijn. Dat vind ik prettig. Er 
wordt dus niets voorgekauwd door de 
methode. Samen met de kinderen ont-
wikkel je een soort gereedschapskist, 
die je kunt gebruiken op het moment 
dat het nodig is. Een van de ‘gereed-
schappen’ die regelmatig terugkomt: 

vel geen oordeel over iets. Het gaat na-
melijk niet om goed of fout, maar om de 
situatie en om het effect op de ander’, 
legt Van Rijt uit.
Ouders worden ook nadrukkelijk betrok-
ken bij het sociaal-emotioneel leren van 
de kinderen. ‘Want het gaat niet alleen 
om wat er op school gebeurt, maar ook 
om wat er thuis gebeurt. De toekomst 
bouwen we samen’, benadrukt direc-
teur Batelaan. ‘Er zijn bepaalde Kwink-
opdrachten die de kinderen thuis moe-
ten maken. En we hebben ouders ook 
gevraagd om een Kwink-les bij te wonen. 
Daar werd massaal gehoor aan gegeven, 
de ouders reageerden heel positief.’

Resultaat
Obs Wilhelmina werkt inmiddels een 
klein half jaar met de methode. ‘Ik merk 
dat leerlingen meer rekening houden 
met elkaar. De communicatie wordt 
beter, de kinderen spreken elkaar meer 
en beter aan op hun gedrag. En ze laten 
zich ook aanspreken door andere juf-
fen en meesters, bijvoorbeeld op het 
schoolplein of in de gangen. Je ziet dat 
de leerlingen zich meer verantwoorde-
lijk voelen voor het proces. Dat is enorm 
belangrijk. Want we doen dit niet omdat 
de leerkrachten het zo graag willen. Het 
is iets waar we met z’n allen voor staan’, 
zegt Van Rijt.
Gedragsspecialist Kerssies vult aan: 
‘Kwink helpt mee om een veilige leef- en 
leeromgeving te creëren. Dat vinden wij 
heel belangrijk. We proberen te focussen 
op de talenten en de mogelijkheden van 
de kinderen en op dingen die goed gaan. 

Over Kwink
Kwink is een methode voor 
sociaal-emotioneel leren voor het 
basisonderwijs (groep 1 t/m 8). 
Een aantal kenmerken:

  Preventieve groepsbrede 
aanpak, gericht op het 
aanleren van positief gedrag 
en het creëren van een veilige 
leer- en leefomgeving.

  Helpt gedragsproblemen 
voorkomen (waaronder 
pesten).

  Lesthema’s sluiten aan bij 
de vijf natuurlijke fases van 
groepsvorming (forming, 
norming, storming, 
performing en adjourning).

  Kwink gebruikt een fictieve 
wereld waarin dieren 
centraal staan. Dit bevordert 
herkenning en identificatie.

   Vijf centrale competenties: 
besef hebben van jezelf, 
zelfmanagement, besef hebben 
van de ander, relaties kunnen 
hanteren en keuzes kunnen 
maken.

  Handelingsgerichte 
benadering.

  Tweemaal per jaar gebruik 
van SCOL (sociale competentie 
observatielijst).

  Volledig digitaal materiaal, 
met kant-en-klare downloads 
die kunnen inspelen op 
actualiteit.

   Transitie naar thuissituatie: 
ook ouders worden betrokken.

< Zie ook: kwinkopschool.nl 

Filmpjes leggen  
gedragspatronen bloot

Dat deden we altijd al, maar door Kwink 
zijn we daar nog bewuster mee bezig. 
Door deze benadering kun je kinderen 
langer binnen je eigen school houden, 
ook als ze afwijkend gedrag vertonen. 
Wat dat betreft is het passend onderwijs 
pur sang. Dat betekent overigens niet dat 
Kwink voor alles de oplossing is. Soms 
moet je andere interventies inzetten.’ <
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Leuke filmpjes
Meer weten over So you think 
you can eat? Op www.sytyc-eat.
nl staan een paar leuke filmpjes 
en extra informatie. Met vragen 
kunt u ook terecht bij Andy Han 
(info@andyhan.nl) of Bart Jan 
Geers, die zijn ervaringen met alle 
plezier met andere scholen deelt 
(bjgeers@walburgcollege.nl). 

So you think 
you can eat...?
Kroketten, milkshakes, candybars, XXL-zakken chips, 
energydrankjes. Voor de meeste vo-scholen is dit een 
bekend beeld. Veel leerlingen eten slecht en sporten steeds 
minder naarmate ze ouder worden. Op het Walburg College 
in Zwijndrecht is het gelukt dit patroon te doorbreken.

‘Leerlingen die ’s ochtends 
met popcorn en een energy-
drankje binnenkomen? Dat 
kan gewoon niet, dat is echt 

belachelijk. Toch was het tot een jaar 
geleden hier op school aan de orde van 
de dag. Wij ergerden ons daar behoorlijk 
aan en wilden er al lang iets aan doen’, 
zegt Bart Jan Geers, directeur van het 
openbare Walburg College. Vandaar zijn 
interesse toen hij een telefoontje kreeg 
van Andy Han, een gedreven fitness-
professional, die uitgerekend over dit 
onderwerp een workshop wilde komen 
geven. ‘Andy kwam heel overtuigend 
over. Zijn enthousiasme en ideeën vond 
ik aanstekelijk. Ik dacht gelijk: hij kan dit 
overbrengen aan pubers!’

Gezondheidscheck
Han bood in eerste instantie aan om een 
workshop te verzorgen voor de leerlingen, 

maar de school wilde méér. ‘Als je zoiets 
doet, moet je het meteen goed doen. Een 
leuk showtje van Andy is niet genoeg, je 
moet het inbedden in andere activiteiten’, 
benadrukt Geers. Bij het uitwerken van de 
plannen werden daarom ook de vaksecties 
lichamelijke opvoeding (LO) en biologie 
betrokken, die meteen enthousiast wa-
ren. Besloten werd om de leerlingen voor-
afgaand aan de workshop een (vrijwillige) 
meting aan te bieden. Dat werd gecoördi-
neerd door Andy. LO-docent Vivian van 
Duin: ‘Met speciale apparatuur werden 
bloeddruk, gewicht, vetpercentage en 
persoonlijke caloriebehoefte gemeten. Om 
niemand in verlegenheid te brengen, werd 
de uitslag vertrouwelijk aan de leerlingen 
teruggekoppeld.’ 

Slachthuis
En de workshop zelf? Die was volgens di-
recteur Geers in alle opzichten een over-
weldigend succes. In het theater dat aan 
de school grenst, gaf Andy de workshop 
vier keer achter elkaar, steeds voor zo’n 
250 leerlingen. Om zijn verhaal te on-
derbouwen, gebruikte hij de vreemdste 
attributen. Niet alleen allerlei soorten 
eten, maar bijvoorbeeld ook twee scoo-
ters waarmee hij illustreerde waarom je 
de juiste brandstof moet gebruiken – een 
mooie metafoor voor je lichaam - en een 
grote bak met spekvet uit het slachthuis. 
‘Zo maakte hij alles heel tastbaar en in-
zichtelijk’, zegt Geers. ‘Zo’n workshop 
staat of valt met de persoon die hem 
geeft. Andy kan zijn verhaal heel goed 

overbrengen op jonge mensen. Je merkte 
dat de vonk echt oversloeg. Geen enkele 
leerling zat tussendoor met zijn mobieltje 
te spelen. Dat wil wat zeggen!’

Nieuwsgierige ouders
Om ook de ouders erbij te betrekken, 
werd de workshop ’s avonds herhaald. 
De school hoopte dat er enkele tientallen 
ouders zouden komen, maar het waren 
er bijna tweehonderd. Veel ouders wa-
ren aanvankelijk niet van plan te komen, 
maar door het enthousiaste verhaal 
waarmee hun kind was thuisgekomen, 
veranderden ze van gedachte. Zij wilden 
Andy’s verhaal ook horen. ‘Ouders zijn 
natuurlijk heel belangrijk in dit verhaal. 
Zij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat hun kind wél een boterham eet voor-
dat hij naar school gaat’, vult docent Van 
Duin aan.

Follow-up
Na afloop van de workshop konden leerlin-
gen zich aanmelden voor een aantal extra 
sessies over een gezonde leefstijl. Hoewel 

Ook de schoolkantine van het 
Walburg College is veranderd. 
Zowel het assortiment als de 
wandbekleding zijn nu lekker fris  
en gezond. Vlnr Vivian van Duin, 
Bart Jan Geers en Andy Han.
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Aan het denken gezet!
Femke en Isabella zitten in de derde klas van 
tweetalig vwo. Aan School! vertellen ze over 
de workshop van Andy Han.
‘Andy vertelde het verhaal op een heel leuke 
manier. Aan de ene kant van het podium stond 
een kar met allemaal slecht eten, aan de andere 
kant stonden goede dingen. In het begin dacht 
iedereen ‘o, die chocola ziet er lekker uit, doe mij 
maar een stukje’, maar na afloop hadden we er 
eigenlijk geen trek meer in...’, vertelt Femke. 
‘’ Er werd heel duidelijk uitgelegd hoe belang-
rijk gezonde voeding voor je lijf is. Ik wist er 
van tevoren al wel iets over, maar nu veel 
meer. Mijn eten is ook al wel een beetje ver-
anderd. Vroeger at ik een zak chips in één keer 
op, nu doe ik er veel langer mee. Dat is echt een 
verschil! Nu moet ik alleen nog wat meer gaan 
sporten’, lacht Isabel.

‘Een workshop met  
brandstof en spekvet’

de bijeenkomsten facultatief waren en 
na schooltijd plaatsvonden, meldden 
zo’n 90 leerlingen zich aan. ‘Toen ik bij 
de tweede sessie even aanschoof, ver-
telde een leerling heel enthousiast dat 
hij was afgevallen door méér en beter te 
gaan eten. Dat is natuurlijk een geweldig 
effect’, aldus Geers.
In de follow-up spelen ook de secties LO 
en biologie een belangrijke rol. De sectie 

biologie heeft bijvoorbeeld een lesbrief 
gemaakt over het menselijk lichaam. Alle 
mentoren gaan daarmee aan de slag met 
hun eigen leerlingen. Daarnaast biedt de 
sectie een wekelijks trainingsuurtje aan. 
Vivian: ‘We richten ons daarmee vooral 
op kinderen met overgewicht of onderge-
wicht. Met een afwisselend programma 
willen we hen laten ervaren dat sporten 
leuk is! In aanvulling op de trainingen 

zal er maandelijks een workshop worden 
gegeven over een interessant onderwerp. 
Daaraan gaat de GGD ook een inhoude-
lijke bijdrage leveren.’

Persoonlijke missie
Andy Han geeft zijn workshops belange-
loos. Hij legt uit wat hem daarbij drijft: 
‘Ik ben al bijna dertig jaar actief in de fit-
nessbranche. Toen mijn eigen kinderen 
in de puberteit kwamen, schrok ik van 
de leefstijl van veel leeftijdgenootjes. Op 
een gegeven moment heb ik besloten dat 
ik twintig dagen per jaar belangeloos wil 
vrijmaken om mijn kennis over te dra-
gen op jonge mensen. Ik beschouw dat 
als een soort persoonlijke missie en mijn 
maatschappelijke bijdrage.’
Andy merkt in de praktijk trouwens dat 
het nog knap lastig is om bij scholen bin-
nen te komen. Het Walburg College was 
daarin echt een uitzondering. Geers 
daarover: ‘Ik vind dat ik een zorgplicht 
heb die verder gaat dan een regeltje van 
OCW. Het verhaal van Andy sloot naad-
loos aan op onze eigen ergernis, de maat-
schappelijke discussie en het gemeente-
lijke beleid. Dan moet je als school ook 
de ballen hebben om te zeggen: dit gaan 
we doen!’ <
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Hoe houden we  
de benzinetoerist  
in Nederland?
Het is met het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen net als met tanken: over de grens is het 
goedkoper. Hoe kunnen we voorkomen dat ouders niet alleen naar een pomp, maar ook 
naar een school in België rijden?

Zeeuws-Vlaanderen wordt vaak 
in één adem genoemd met Zuid-
Limburg en Noordoost-Gronin-
gen als het gaat over bevolkings-

krimp en de gevolgen daarvan op het 
onderwijs. Daarbij is Zeeuws-Vlaanderen 
de regio met verhoudingsgewijs de mees-
te ouders die voor hun kind kiezen voor 
een basisschool in België. Hier is dus een 
dubbel probleem: het aantal kinderen 
neemt af én veel leerlingen gaan over 
de grens naar school. Van de ongeveer 
6500 Zeeuws-Vlaamse kinderen in de 
basisschoolleeftijd zitten er circa 600 op 
een Belgische school.

Zoden aan de dijk
Het is het samenwerkingsbestuur Per-
specto in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen 
en de Stichting Escaldascholen voor 
openbaar basisonderwijs in het westelij-
ke deel van de regio veel aan gelegen om 
de ‘weglek’ naar België tegen te gaan. De 
mogelijkheid die staatssecretaris Sander 
Dekker van OCW hun biedt om kinderen 
vanaf drie jaar tot de basisschool toe te 
laten, bouwt voort op een experiment 
op basisschool De Vlaswiek in het Neder-
landse deel van het grensdorp Koewacht. 
Deze school heeft concurrentie van vrije 
basisschool De Zonnebloem in het Bel-
gische deel van het dorp. Op het eerste 
gezicht lijkt de toelating van driejarigen 

een deel van de oplossing, omdat daar-
mee de Nederlandse basisscholen op een 
meer gelijkwaardige concurrentieposi-
tie komen ten opzichte van de Vlaamse 
scholen. Volgens bestuursvoorzitter Ray-

mond de Jong van Escalda zet het financi-
eel echter weinig zoden aan de Zeeuwse 
dijk, omdat driejarige kinderen niet mo-
gen worden meegeteld voor de bekosti-
ging van de school. 
‘Er is wel een ander punt waarop Dek-
ker constructief met ons meedenkt. We 
mogen een deel van het geld dat we als 
compensatie krijgen als we basisscholen 
met elkaar laten fuseren, gebruiken om 
een hbo’er in de kinderopvang in te zet-
ten. Dat is goed voor de kwaliteit van die 
opvang, zodat we op dat punt kunnen 
concurreren met scholen in Vlaanderen.’ 
Punt blijft echter dat de kinderopvang 
over de grens (nog altijd) veel goedko-
per is dan in Nederland. Het is moge-
lijk dat aangekondigde bezuinigingen 
in België daar verandering in zullen 

brengen, maar voorlopig blijft het voor 
Nederlandse ouders van peuters finan-
cieel aantrekkelijk om voor het Vlaamse 
onderwijs te kiezen. Dat dit een zeer re-
levant keuzemotief is, bewijst de situatie 

in het Nederlandse deel van Koewacht. 
Daar kunnen nu op De Vlaswiek, dank-
zij een overheidssubsidie, vijf ochtenden 
opvang voor peuters van 3 jaar vrijwel 
gratis worden aangeboden. ‘De aanwas 
van peuters en kleuters is nu zodanig dat 
het aantal leerlingen stabiliseert op on-
geveer 80, waarmee de school toekomst-
bestendig is’, zegt bestuursvoorzitter Pe-
ter de Jong van Perspecto. 

Onderwijspaleis
Gratis of zeer goedkope (buitenschoolse) 
opvang zou volgens Peter de Jong ook een 
kans kunnen zijn voor het basisonderwijs 
in Sas van Gent. Aan de kwaliteit van het 
gebouw kan het niet liggen dat een sub-
stantieel deel van de ouders daar kiest 
voor onderwijs in Vlaanderen, want de 

‘Gratis kinderopvang voor peuters 
blijkt een keuzemotief’
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school in Sas van Gent is volgens hem ‘een 
onderwijspaleis’, zeker vergeleken met de 
naburige schoolgebouwen in België. ‘In 
ons gebouw zit de bibliotheek, een theater, 
logopedie, een sportzaal en kinderopvang. 
Het is wel tien keer zo mooi als de school-
gebouwen die ik in Vlaanderen ken.’ 
Voor de meeste ouders lijkt echter niet 
de kwaliteit van het gebouw, maar het 
financiële aspect de doorslag te geven. 
Met subsidie van de gemeente Terneu-
zen is het peuterspeelzaalwerk alleen 
voor ouders met beperkte financiële 
middelen vrijwel gratis, terwijl andere 
ouders moeten betalen. ‘Zij gaan dus de 
grens over, want ze zijn daar veel goed-
koper uit dan in hun eigen woonplaats’, 
aldus Peter de Jong. Hij wijst op een bijko-
mend nadeel van de financieel ongelijke 
uitgangspositie van de school in Sas van 
Gent, namelijk dat daardoor sociale se-
gregatie ontstaat.

Warme maaltijd
Raymond de Jong van de Escaldascholen 
noemt nog een ander punt waarop de 
scholen in Vlaanderen een sterkere con-
currentiepositie hebben dan de scholen 
aan de Nederlandse kant van de grens. 
In België krijgen de leerlingen tegen een 
zeer geringe vergoeding tussen de mid-
dag een warme maaltijd op school. 
‘Als ouders dat willen, dan vind ik dat wij 

dat ook zouden moeten doen. Veel hoeft 
het niet te kosten. Voor anderhalve euro 
heb je een goede warme maaltijd. Het is 
misschien wel een beetje raar in het licht 
van de concurrentie vanuit Vlaanderen, 
maar die maaltijden zou ik zo kunnen 
inkopen bij een cateraar in België.’ 
Een ronduit sterk aspect van hun concur-
rentiestrijd met het basisonderwijs in 
Vlaanderen is volgens Raymond en Peter 

de Jong de grote tevredenheid van de ou-
ders die niet voor het onderwijs de grens 
overgaan. ‘Tachtig tot negentig procent is 
heel tevreden. Daar zijn we trots op! En, 
niet onbelangrijk, onze scholen zijn aan-
toonbaar van goede kwaliteit. Dat vertel-
len we de ouders in ons gebied natuurlijk: 
dat hun kinderen bij ons góed onderwijs 
krijgen en dat ze daar dus echt niet voor 
de grens over hoeven!’ <

Kustschool
De Stichting Escaldascholen werkt in Cadzand aan De Kustschool.

Bestuursvoorzitter Raymond de Jong vertelt enthousiast over het plan. Een werkgroep 
van acht ouders en twee schooldirecteuren helpt mee aan de uitwerking ervan. ‘De 
ouders hebben elders in het land vier basisscholen bezocht die meedoen aan het 
experiment met flexibele onderwijstijden. Zij hebben een visie geformuleerd waar 
we inmiddels handen en voeten aan hebben gegeven. Zo hebben we bouwstenen in 
handen die nodig zijn voor de realisering van De Kustschool.’ De Jong beaamt dat op 
deze manier een optimaal draagvlak onder ouders wordt gewaarborgd en de belan-
gen van de kinderen altijd voorop staan. 
De gedachte is dat de toekomstige Kustschool een integraal kindcentrum wordt met 
een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Frits Baars, een 
van de ouders uit de werkgroep, omschrijft het idee als een ‘individuele leerreis die 
de kinderen samen met ouders en leerkrachten uitstippelen en waarbij ICT een grote 
rol speelt’. De kernvakken blijven de kernvakken, terwijl de zaakvakken groepsover-
schrijdend en thematisch worden gebracht. Dit biedt de kinderen gelegenheid tot 
samenwerken, verkennen en zichzelf leren kennen.
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Medezeggenschap IKC
Per 1 augustus 2015 wordt onze school onderdeel van een integraal 
kindcentrum (IKC), waarbij twee scholen worden samengevoegd met 
een kinderopvangorganisatie. Het is de bedoeling dat de bestaande 
medezeggenschapsraden worden opgeheven en er een nieuwe MR voor  
het IKC wordt ingesteld. Is dit wettelijk mogelijk?

Nee. Het is formeel niet mogelijk om één 
medezeggenschapsraad voor het hele IKC 
in te stellen. Dat kan niet omdat er voor de 
kinderopvang en het onderwijs verschil-
lende wetten met betrekking tot mede-
zeggenschap gelden. Op elke school moet 
altijd een eigen MR blijven bestaan. On-

langs is een brochure verschenen die drie 
modellen bevat om de MR van een school 
en de oudercommissie (OC) van de op-
vang te integreren. Deze digitale brochu-
re kunt u downloaden op www.voo.nl/- 
producten of www.vosabb.nl/downloads/
brochures. <

Meer lesuren
Binnenkort moeten onze leerlingen ook op woensdagmiddag naar school, 
omdat de schooltijden worden gewijzigd. Wat is onze rol als MR?

Bij wijziging van onderwijstijd en de in-
vulling daarvan geldt een instemmings-
recht voor de ouder- en leerlinggeleding 
van de medezeggenschapsraad (art 13, lid 
1h WMS). Daarnaast heeft een dergelijke 
wijziging doorgaans gevolgen voor het 
personeel, bijvoorbeeld als het gaat om 
de arbeids- en rusttijdenregeling. Daarin 
heeft de personeelsgeleding van de MR 

weer een instemmingsbevoegdheid (art 
12, lid 1f WMS). Wijziging van schooltijden 
is een proces waarbij ouders en personeel 
op de juiste manier moeten worden be-
trokken en geïnformeerd. Bovendien moet 
er verplicht een achterbanraadpleging 
plaatsvinden. De VOO helpt veel scho-
len en MR’en bij dit proces. < Informatie:  
036 7116178 of helpdesk@voo.nl.

Wie gaat over de vrijwillige ouderbijdrage?
Onze ouderraad, die is ingeschreven als vereniging bij de Kamer van 
Koophandel, houdt jaarlijks een jaarvergadering, waar de jaarrekening, de 
begroting en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage worden vastgesteld. Nu 
wil echter de MR van onze school de ouderbijdrage vaststellen. De inspectie 
bevestigt dit in een brochure. Klopt dit?

Nee. De brochure van de Inspectie van het 
Onderwijs spreekt over het ‘door de ouder-
raad innen van de vrijwillige ouderbijdra-
ge namens de school’. Dat is op de meeste 
openbare scholen niet aan de orde. Daar is 
de ouderraad - formeel of informeel - een 
oudervereniging, die de ouderbijdrage int. 
Het gaat dan dus om een zelfstandig or-
gaan en niet om een orgaan dat namens 
de school handelt. 
De Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS) heeft betrekking op de relatie tus-

sen het bevoegd gezag en de medezeggen-
schapsraad. Nu het bevoegd gezag niet het 
orgaan is dat de vrijwillige ouderbijdrage 
int, kan er ook geen sprake zijn van een 
daaruit voortvloeiend recht van de MR. Uit 
uw vraag blijkt dat uw ouderraad een zelf-
standig orgaan is die voldoet aan de eisen 
die aan een vereniging worden gesteld. De 
MR komt dus hierbij geen bevoegdheid toe. 
Op www.voo.nl/dossier/mr/mr-en-de-vrij-
willige-ouderbijdrage vindt u meer infor-
matie over de vrijwillige ouderbijdrage. <
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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

Overgangsrecht
Een werknemer van 57 jaar in het primair onderwijs geniet op 30 september 
2014 BAPO-verlof en gaat gebruikmaken van de overgangsregeling. Hij wil de 
uren overgangsrecht opnemen in de vorm van verlof en de uren uit de regeling 
duurzame inzetbaarheid voor maximaal 5 jaar sparen. Is dit mogelijk? 

Het antwoord op deze vraag is nee. Een 
werknemer van 57 jaar en ouder die op 30 
september 2014 BAPO-verlof genoot, heeft 
recht op de volgende uren:

• 40 uur duurzame inzetbaarheid;
•  130 uur aanvullend budget voor duurzame 

inzetbaarheid;
• 170 uur overgangsrecht. 
De 170 uur aan overgangsrecht kan de werk-

nemer uitsluitend opnemen in de vorm van 
verlof. De 170 uur uit de regeling duurzame 
inzetbaarheid kan de werknemer opnemen 
in de vorm van verlof of besteden aan duur-
zame inzetbaarheidsdoelen. De werknemers 
die vallen onder het overgangsrecht hebben 
niet de mogelijkheid om het totale budget 
van 170 uur uit de regeling duurzame inzet-
baarheid voor maximaal 5 jaar te sparen. <

Professionalisering naar rato
Werknemers in het voortgezet onderwijs hebben in het kader van 
professionalisering recht op faciliteiten in tijd en geld. Geldt dit naar rato van 
de betrekkingsomvang?

Artikel 6.1 lid 2 van de CAO VO bepaalt dat 
de rechten en plichten die de werknemers 
hebben, gelden naar rato van de betrek-
kingsomvang, tenzij elders in de cao anders 
is bepaald. Voor niet-opgedragen scholing 
geldt dat leraren recht hebben op 83 klok-
uren en 600 euro voor deskundigheids-
bevordering. Onderwijsondersteunend 
personeel (OOP) heeft hiervoor recht op 40 
klokuren en 500 euro. 

In hoofdstuk 17 van de CAO VO wordt 
niet anders bepaald, dus deze facilitei-
ten worden inderdaad berekend naar 
rato van de betrekkingsomvang. Maar 
als er sprake is van opgedragen profes-
sionaliseringsactiviteiten, dan bepaalt 
artikel 17.7 lid 3 dat de faciliteiten niet 
berekend worden naar rato van de be-
trekkingsomvang. <

Schorsen en verwijderen
Kan een leerling worden geschorst gedurende de verwijderingsprocedure?

Voor leerlingen in het voortgezet onder-
wijs is dit mogelijk. Op grond van artikel 
14 lid 2 van het Inrichtingsbesluit kan 
de school, gedurende de procedure van 
verwijdering, de leerling schorsen. Voor 
leerlingen in het primair onderwijs geldt 
een andere regeling. Op grond van arti-
kel 40c van de Wet op het primair onder-
wijs kan een leerling voor de maximale 
duur van 5 dagen worden geschorst. Het 

is dus niet mogelijk om de leerling gedu-
rende de gehele verwijderingsprocedure 
te schorsen.
Gedurende de periode van schorsing dient 
de onderwijskundige relatie met de leer-
ling in tact te blijven. Dit betekent dat de 
school maatregelen dient te nemen om te 
voorkomen dat de geschorste leerling een 
onderwijsachterstand oploopt gedurende 
de periode van de schorsing. <



Film bij de buren
Een schoolexcursie naar het Mu-
seon is mooi te combineren met 
een bezoekje aan de IMAX-film 
‘Dinosaurs of Patagonia’ in het 
naastgelegen Omniversum. Die 
brengt de prehistorische dieren 
tot leven en toont bovendien het 
landschap van miljoenen jaren 
geleden. Er staat een trailer op 
www.omniversum.com. 
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TEKST: LuCY BEKER
BEELD: MuSEON

Dino Jaws
Eten of gegeten worden?
Dinosaurussen blijven tot de verbeel-
ding spreken. Dat blijkt wel uit het 
succes van de tentoonstelling Dino 
Jaws, eten of gegeten worden?, die nog 
tot 6 september te zien is in het Haagse 
Museon. 

De combinatie van echte fossielen met 
levensgrote, bewegende modellen en in-
teractieve spelmodules spreekt de bezoe-
kers duidelijk aan: ze geven deze expo-
sitie gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. 
Er zijn al 75.000 mensen komen kijken, 
voornamelijk gezinnen met kinderen en 
schoolklassen.
De tentoonstelling biedt dan ook een leuk 
en leerzaam inkijkje in een stukje prehis-
torie. Aan de hand van de spectaculaire 
modellen van Japanse makelij ontdekt de 
jeugd van nu wat de verschillende dino’s 
in de oertijd aten en hoe hun grote kaken 
dat voedsel verscheurden en vermaalden. 
Pronkstuk van de expositie is de 148 mil-
joen jaar oude allosaurus. Leuk zijn ook de 
LABs waar leerlingen zelf aan de slag kun-
nen, bijvoorbeeld om eens zelf een fossiel 
uit te graven. Verder zien ze het gereed-
schap waarmee paleontologen werken 
en kunnen ze dinosauruspoep (!) bekijken.

Hoe de dino’s hun voedsel verscheurden
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Welke dino at wat? Hoe ontwikkelden 
en specialiseerden dinosaurussen zich, 

mede door veranderend klimaat en 
landschap? De ontdekkingen die wor-
den gedaan zijn ook voor de huidige 

mens relevant. < 

Speurtocht, expeditie  
en college
Het Museon biedt 
programma’s voor 
zowel het primair 
als het voortgezet 
onderwijs. De Dino 
Jaws-speurtocht is opgezet voor 
de groepen 5/6 en 7/8 van het ba-
sisonderwijs en bevat diverse spel-
len die de leerlingen met elkaar 
kunnen doen. Expeditie Dino 
Jaws is er voor brugklassen 
en vmbo-leerlingen, die in 
groepjes van 4 door de ten-
toonstelling gaan en de 
fossielen en modellen on-
derzoeken. 
Ten slotte is er het Dino Jaws-college voor 
havo- en vwo-leerlingen: ‘Spannende 
wetenschap met een bite’, aldus het Mu-
seon. Het college neemt de leerlingen 
mee in het onderzoek dat ten grondslag 
ligt aan de tentoonstelling. Dat onder-
zoek richt zich op het toenmalige eco-
systeem, het klimaat en de voedselketen. 

Voor nadere informatie over de scho-
lierenprogramma’s kunt u contact op-
nemen met Marjolijn Janssen van het 
Museon via educatie@museon.nl of 
070-3381463. Of kijk op www.museon.nl.
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Op een school moet een interim- 
directeur komen en de mede-
zeggenschapsraad (MR) wordt 
om advies gevraagd. De MR 

adviseert negatief omdat de leden te wei-
nig informatie hebben gekregen en ook 
te weinig tijd. Het bevoegd gezag legt dit 
advies echter naast zich neer en besluit 
om de interim-directeur aan te stellen. 
De MR dient daarop een adviesgeschil in 
bij de Landelijke Commissie voor Geschil-
len WMS (LCG).

Standpunt van partijen
De MR vindt dat hij onvoldoende tijd 
heeft gekregen om advies uit te brengen; 
de reactietermijn bedroeg drie werkda-
gen. De MR vindt dit veel te weinig. Daar-
naast heeft de MR te weinig informatie 
over mogelijke kandidaten ontvangen. 
Artikel 8 van de Wet medezeggenschap 
op scholen (WMS) is daarmee geschon-
den: het bevoegd gezag heeft de MR 
niet tijdig alle relevante informatie ver-
strekt. Zo worden namen van mogelijke 
kandidaten in de adviesaanvraag niet 
genoemd. 

Het bevoegd gezag erkent dat de termijn 
waarop advies is gevraagd, kort is, maar 
geeft hier ter verklaring aan dat het om 

een tijdelijke invulling gaat, waarbij 
enige haast is geboden.

Uitspraak van de LCG
De Landelijke Commissie Geschillen 
WMS verwijst naar WMS-artikel 11 h 
waarin staat dat de MR adviesrecht heeft 
op de concrete aanstelling van een per-
soon. Bij een dergelijke adviesaanvraag 
moet niet alleen een (algemeen) profiel 
van de aan te stellen persoon, in dit ge-
val een interim-directeur, worden aan-
geleverd, maar ook specifieke informatie 
over de beoogde kandidaat, bijvoorbeeld 
een CV en een motivering waarom hij/
zij aan het profiel voldoet. Deze infor-
matie ontbreekt bij de adviesaanvraag 
en dit brengt de LCG tot de conclusie dat 

de adviesaanvraag onvoldoende gemo-
tiveerd is. De LCG spreekt hier van ‘een 
fataal gebrek’. 

Het eindoordeel van de LCG luidt dat het 
bevoegd gezag het advies van de MR niet 
heeft mogen negeren en de beoogde in-
terim-directeur kan dan ook niet worden 
aangesteld. Met deze uitspraak spreekt 
de LCG zich niet meer uit over de vraag 
of de MR voldoende tijd heeft gekregen 
om advies uit te brengen. De volledige 
uitspraak is te vinden op de website van 
stichting Onderwijsgeschillen, dossier-
nummer 106429 (20-11-2014). < 

Hoe cruciaal het is om de medezeggenschapsraad (MR) te allen tijde goed te informeren, 
blijkt uit een geschil over de aanstelling van een interim-directeur op een school.  
Een schoolbestuur verliest dit geschil bij de Landelijke Commissie voor Geschillen (LCG)  
en de beoogde interim-directeur kan niet worden aangesteld. 

MR goed informeren 
is cruciaal

TEKST: JANNY ARENDS, ADVISEuR HELPDESK VOO

SCHOOL! EN RECHT 

Meer informatie
Meer informatie: Helpdesk VOO, 036 711 6178,  
op schooldagen tussen 10.00 en 13.00 uur.

LGC spreekt van ‘een fataal gebrek’
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Rekentoets voor huwelijksgeluk
In het voortgezet onderwijs mag dan veel verzet zijn tegen de rekentoets, het uitrekenen van 
een simpel sommetje kan wel je huwelijk redden!

Een vrouw uit India besloot tijdens haar brui-
loftsceremonie alsnog af te zien van het hu-
welijk, omdat haar beoogde echtgenoot dacht 
dat 17 de uitkomst was van 15 plus 6. De vrouw 
had al twijfels over zijn IQ en besloot daarom 

hem als laatste check voor het ja-woord het 
sommetje voor te leggen. De familie van de 
man probeerde de vrouw nog over te halen 
en vroeg haar terug te keren, maar ze wei-
gerde. < 

Nooit te oud om te leren
Een 90-jarige vrouw uit Kenia is de oudste basisschoolleerling ter wereld.

Ze heet Priscilla Sitienei en zit met zes van haar 
klein- en achterkleinkinderen in groep 4 van 
de basisschool in het Keniaanse plattelands-
dorpje Ndalat. Ze was 65 jaar lang vroedvrouw, 

maar kon lezen noch schrijven. Dat leert ze nu 
alsnog, net als Engels. Haar doel: het lezen van 
de Bijbel. Ook wil ze iedereen duidelijk maken 
hoe belangrijk goed onderwijs is. < 

Bevredigend onderwijs
In de prostitutie werken relatief veel hoogopgeleiden die eerder voor de klas stonden. Dat 
blijkt uit onderzoek in Groot-Brittannië.

De universiteit van Leeds deed onderzoek naar 
de achtergronden van mensen die in de seks-
branche werken. Een van de uitkomsten was 
dat zeker 38 procent van de prostitué(e)s een 
bachelordiploma heeft van een hogeschool of 

universiteit. Ook bleek dat 70 procent eerder 
in het onderwijs of de gezondheidszorg of voor 
een goededoelenorganisatie heeft gewerkt. 
Aan het Engelse onderzoek deden 196 vrou-
wen, 28 mannen en 12 transgenders mee. < 

Neven 
steunen 
nichten
De heteroseksuele neven 
Lance en Jair die op de Mc-
Kinleyville Middle School in 
Californië zitten, hebben als 
homostelletje geposeerd.

De A merikaanse website 
GayStarNews berichtte over 
het romantische portret voor 
het fotoboek met stelletjes die 
naar het jaarlijkse afsluitende 
bal gaan. De foto was bedoeld 
om hun solidariteit te betui-
gen met homoseksuele leef-
tijdgenoten. Ze werden door 
hun medeleerlingen gekozen 
als het schattigste stelletje 
van de school, maar een aan-
tal ouders kon hun actie niet 
waarderen. De rector liet ver-
volgens weten dat de jongens 
waarschijnlijk niet in het jaar-
boek komen. Daarop ontstond 
op social media een felle dis-
cussie tussen voor- en tegen-
standers van gelijke rechten 
voor homo’s en hetero’s. < 

Schokkend 
nieuws
Dankzij de aardbevingen in Groningen 
kunnen twee basisschooltjes blijven be-
staan. Dat meldt RTV noord.

Het gaat om de openbare Jan Ligthart-
school in Westerbroek en de eveneens 
openbare J. Albrondaschool in Kiel-
Windeweer. Deze kleine scholen in de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer zou-
den worden gesloten, maar het besluit 
daarover is uitgesteld tot in 2016. Volgens 
RTV Noord heeft dat te maken met het 
feit dat Hoogezand-Sappemeer sinds kort 
officieel is erkend als aardbevingsgebied. 
Daardoor krijgt de gemeente extra geld 
van de NAM, ook voor het onderwijs. <


