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Hele zomer open: Sterrenschool groeit als kool
Is artikel 23 nog houdbaar?
Praten over levensvragen: lastig maar zinvol



Hetzelfde gezicht voor de klas biedt alleen maar voordelen: minder rompslomp met overdrachten, een docent 

die de leerlingen persoonlijk kent en een leerkracht die bekend is met de lesmethode. Interteach zorgt voor 

dezelfde vertrouwde invalkrachten. Gekwalificeerde en ervaren docenten die van wanten weten. Want kwalitatief 

goed onderwijs gaat verder dan alleen lesgeven. En niet onbelangrijk, ruim 20% minder kosten. 
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U maakt mensen
Weet u waarom er geen hamsterscholen zijn? Dat is omdat hamsters niets hoeven 
te leren. De hamster is een natuurtalent, eentje die meteen begint met hamste-
ren. Hij weet instinctief wat hem te doen staat en gaat dus als volleerd hamster 
door het leven. Mensen hebben dat instinct niet. Wij moeten alles leren. Daarom 
hebben wij scholen. Daar leer je veel, maar ontdek je vooral wie je bent. En je leert 
bijvoorbeeld hoe je je gedraagt tegenover anderen. Dat lukt alleen als je ouders en 
leerkachten ervoor zorgen dat je je welkom en veilig voelt. Want je kunt niet leren 
in onveiligheid. Samen met de leerkrachten van het Hoogeveense schoolbestuur 
Bijeen luisterde ik aan het begin van dit nieuwe schooljaar naar de woorden van 
ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Hij sprak mooie zinnen zoals ‘u maakt 
mensen’. Een stevig pleidooi voor de vormende rol van de school. 

Een tegengestelde beweging lijkt zich de laatste jaren te hebben voorgedaan in 
het Nederlandsse onderwijs. De aandacht was vooral gericht op de ontwikkeling 
van meetbare leeropbrengsten. Opbrengstgericht werken, excellente scholen, al-
lemaal bekende taal. In dit nummer van School! leest u waarom er juist meer 
aandacht moet komen voor morele vorming in het onderwijs. In het artikel wordt 
een uitspraak van Martha Nussbaum aangehaald: ‘Het gaat om de zelfvorming 
van jonge mensen tot autonome en emotioneel betrokken individuen en (wereld)
burgers.’ Laat dat nu het streven zijn van de openbare school: dat leerlingen een 
zelfbewuste en betrokken houding ontwikkelen, waarmee zij later volwaardig 
deel van de samenleving kunnen zijn.

Je kunt niet leren in onveiligheid. Ik moest eraan denken toen ik de beelden zag 
van vluchtelingen, gezinnen uit Syrië die een veilig heenkomen zoeken. Waar een 
normale toekomst voor hun kinderen wacht, met volop kansen om te leven en te 
studeren. Ik huiver bij de gedachte dat er mensen zijn die dat een ander misgun-
nen. Wij zijn een bevoorrecht land. Met scholen waar kinderen leren om samen 
te werken en respect voor elkaar te hebben. Zo is de openbare school bij uitstek 
geschikt om de democratisering in onze samenleving te stimuleren. De Vereniging 
Openbaar Onderwijs en VOS/ABB staan daarin zij aan zij. <

  REDACTIONEEL		

Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker  
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.



 THEE, CUPCAKES 
 & KINDERRECHTEN 

Laat uw leerlingen op een originele en gezellige manier kennismaken met kinder- 
en mensenrechten tĳdens de AmnesTeaTime!
In de periode van 20 november tot 20 december vindt op veel scholen voor basis- en 
voortgezet onderwĳs weer een AmnesTeaTime plaats. Een informatief feestje in de klas 
met behulp van het gratis AmnesTeaTime-pakket vol thee, een kinderrechtenquiz, een 
speciale actie, kinderrechtenboekjes, recepten voor cupcakes en veel meer...!

Doe gratis mee met uw leerlingen en 
vraag het AmnesTeaTime-pakket aan 
op www.amnestyopschool.nl/teatime

AMNESTEATIME

AMN1504_Amnesteatime_adv_185x270.indd   1 01-09-15   15:28
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School hele zomer open
Op de Sterrenschool Apeldoorn is de hele zomer doorgewerkt. Het 
aantal leerlingen van deze school is verdriedubbeld sinds er flexibele 
vakanties zijn ingevoerd. 

Centrale 
eindtoets
De eindtoets basisonder-
wijs telt niet meer mee 
voor het schooladvies. 
Maar wat blijkt: het 
voortgezet onderwijs 
vraagt dan soms om 
andere toetsscores. Met 
alle risico’s van dien.

Artikel 23
Is het onderwijsaanbod op basis van 
denominaties nog wel houdbaar? 
Staatssecretaris Dekker zwengelt de 
discussie aan. 

En verder
03 Redactioneel

06 Kort nieuws

03 Column 
  Ritske van der Veen, 

VOS/ABB

10  Vijf vragen:  
Leeuwarden

14  Brainportscholen 
Eindhoven

16 Crisis! Wat nu?

22  Werkgelegenheid  
in krimpregio

28  Risico’s en  
aansprakelijkheid

30  Kinderrechten  
als rode draad

32 School! antwoordt

34  School! en excursie

35  School! en recht

36  Opmerkelijk

Praten over levensvragen
Veel leraren vinden het lastig, maar het is wel zinvol om 
op de openbare school met kinderen over levensvragen te 
praten. Dat doet recht aan de kernwaarden.

24

26 12

18 



6 | SCHOOL! 2 - APRIL 2015

	KORT NIEUWS

Algemene 
ledenvergadering 
VOS/ABB
Zet u dit alvast in uw agenda: de 
algemene ledenvergadering van 
VOS/ABB is op 25 november. 

Er wordt zoals elk jaar een aanslui-
tend middagprogramma over een 
actueel onderwerp georganiseerd. 
Nadere informatie daarover komt op 
www.vosabb.nl en in de wekelijkse 
e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB. 
De locatie van de ALV en het aanslui-
tende programma op woensdag 25 no-
vember van 12 tot 17 uur is het Bergho-
tel in Amersfoort. < Aanmelden kan al 
via welkom@vosabb.nl.

WMS-congres 
over ambitie 
en versterking
Janine Eshuis en Simone Baalhuis 
van VOS/ABB en Janny Arends,  
Flora Breemer, Jan de Vos en Rein van 
Dijk van de VOO werken mee aan het  
negende landelijke WMS-congres 
over ambitie en versterking van 
medezeggenschap in het onderwijs.

Janine Eshuis zal een lezing en een 
workshop geven over de actuele  
(wettelijke) ontwikkelingen op het  
gebied van medezeggenschap. Simone 
Baalhuis zal een lezing geven over me-
dezeggenschap in integrale kindcentra 
(IKC’s). Janny Arends geeft een work-
shop over het betrekken van ouders bij 
de MR, Flora Breemer gaat in op Andere 
Tijden en de rol van de MR, Jan de Vos 
behandelt passend onderwijs en de 
rol van de GMR en Rein van Dijk geeft 
meer inzicht in de faciliteitenregeling.
Het negende landelijke WMS-con-
gres is op woensdag 11 november in  
congrescentrum De Reehorst in Ede. 
Deelname kost 85 euro per persoon. 
Voor meer informatie en de mogelijk-
heid om u online in te schrijven, gaat u 
naar www.burobombarie.nl. <

School!Week 2016: ‘Voor elkaar’ 
De actieweek voor het openbaar onderwijs, de School!Week, is dit schooljaar in de 
week van 21 tot 25 maart. 

Thema wordt: ‘Openbaar onderwijs voor 
elkaar’. Dit past bij de kernwaarden van 
het openbaar onderwijs en leent zich 
perfect om activiteiten omheen te orga-
niseren. Kinderen kunnen laten zien wat 
ze voor elkaar en voor de samenleving 
kunnen betekenen, bijvoorbeeld door een 
schoenendoosactie voor de Voedselbank, 
het bezoeken van een bejaardenhuis of het 

schoonmaken van de wijk door zwerfvuil 
te verwijderen. Acties met een positieve 
uitstraling, die de aandacht zullen trek-
ken. VOS/ABB bereidt ook weer een kin-
derconferentie voor over kinderrechten. 
< Het wordt alweer de vijfde School!Week. 
Vorige edities waren succesvol. Kijk 
voor verslagen en informatie op 
www.openbaaronderwijs.nu.

Nieuwe brochure voor de MR
De nieuwe MR-brochure voor schooljaar 2015-2016 is nu gratis aan te vragen. In de 
brochure staan alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden 
en schoolleiders. 

Wat heeft de Vereniging Openbaar On-
derwijs (VOO) in het schooljaar 2015-
2016 voor u in petto? Allereerst een cur-
susaanbod met aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen, een gespecialiseerde 
helpdesk voor onze leden, nieuwsbrieven 
en natuurlijk persoonlijk advies als u dat 
nodig heeft. De VOO kent de actualiteit, 
is expert in wetgeving, veelgevraagd be-
middelaar en cursusspecialist.
Leden van de VOO krijgen 15 procent kor-
ting op de deelnemersbijdrage.
U kunt de brochure downloaden op 
www.voo.nl. Als u liever een gedrukt 
exemplaar ontvangt, stuur dan een e-
mail aan scholing@voo.nl.
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  KORT NIEUWS		

Nieuwe magazines van VOS/ABB en VOO
Met ingang van december geven VOS/ABB en VOO elk een eigen magazine uit. Magazine School! was een gezamenlijke 
uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Dit nummer is de laatste editie van School!.

De Vereniging Openbaar Onderwijs 
en VOS/ABB gaven dit blad, magazine 
School!, vijf jaar lang samen uit, vanuit 
ons gezamenlijke ideaal om te werken 
aan goed en toegankelijk onderwijs 
voor elk kind. Waar gelijkwaardig-
heid vanzelfsprekend is. Dat streven 
blijft onveranderd, maar het vijfjarige 

samenwerkingscontract is afgelopen 
en besloten is het niet te verlengen. 
Het nieuwe magazine van VOS/ABB 
heet Naar school! en zal eens in de 
twee maanden verschijnen. Het ma-
gazine wordt gratis naar alle leden 
van VOS/ABB verstuurd. Naar school! 
zal in de volle breedte de focus leggen 

op ontwikkelingen in het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs.
VOO brengt vanaf november het kwar-
taalblad Onze School uit, dat naar alle 
leden van VOO wordt verstuurd. Het 
magazine Onze School richt zich op ou-
ders en personeelsleden in het primair 
en voortgezet onderwijs. 

Masterclass MR en fusie 
De VOO organiseert op tien centrale plaatsen in het land een 
masterclass MR en FUSIE voor medezeggenschapsraden. 

Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scho-
len te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft 
daarbij een belangrijke rol. In de masterclass MR en fusie wordt 
specifiek ingegaan op positie en mogelijkheden die uw MR heeft 
bij een door het schoolbestuur voorgenomen fusie. De masterclass 
is gericht op MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs 
waarvan het bestuur het voornemen heeft om hun school te laten 
fuseren. De masterclasses vinden dit najaar plaats in Assen, Eind-
hoven, Alkmaar, Leeuwarden, Utrecht, Hengelo, Zwolle, Roosen-
daal, Den Haag en Sittard-Geleen. Leden van de VOO krijgen 15 
procent korting op de deelnemersbijdrage. < Meer weten? Kijk op 
www.voo.nl/fusie of meld je aan via scholing@voo.nl. 

Financiering g/hvo wettelijk verankeren
De Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) hebben voor de zomervakantie een initiatiefvoorstel 
ingediend voor de wettelijke verankering van de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo).

Zij stellen voor de bekostiging van g/hvo 
op te nemen in artikel 51 van de Wet op 
het primair onderwijs (WPO). De gedachte 
hierachter is dat een wettelijke veranke-
ring van de financiering meer zekerheid 
en continuïteit biedt dan een jaarlijkse 
subsidiepost, die altijd weer ter discussie 
kan worden gesteld.

Lobby VOS/ABB
In 2013 wilde het bezuinigende kabinet de 
subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor  
g/hvo in de openbare scholen schrappen. 
Een intensieve lobby van onder andere VOS/
ABB kon dat voorkomen. Het wetsvoorstel 
van Ypma en Voordewind geeft hier vervolg 
aan. G/hvo is volgens Ypma en Voordewind 

een belangrijke aanvulling op de verplich-
ting om in het openbaar onderwijs ieders 
levensbeschouwing of godsdienst te respec-
teren en ‘daarmee de toegankelijkheid voor 
ieder kind te borgen, opdat ieder kind zich 
welkom voelt’. Het wetsvoorstel ligt nu voor 
advies bij de Raad van State en gaat vervol-
gens naar de Tweede en Eerste Kamer. <

Training voor  
de Leerlingenraad
Wie wil er nu geen actieve leerlingenraad? Leerlingen 
hebben vaak een andere, verfrissende kijk op zaken 
en kunnen goed meedenken en meepraten over hun 
school. De VOO helpt uw basisschool en leerlingenraad 
om actief aan de slag te gaan.

Door actief te participeren, krijgt uw leerlingenraad in-
zicht in democratische besluitvormingsprocessen: een 
essentieel onderdeel van burgerschapsvorming. Dat is 
goed voor de leerlingen, maar ook voor uw school. U kunt 
de training leerlingenraad inzetten voor zowel de huidi-
ge leerlingenraad als een nieuw op te richten leerlingen-
raad. < Meer weten? Neem contact op met Flora Breemer,  
036 5331500, f.breemer@voo.nl. 
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kanjertraining.nl
(036) 548 94 05 
info@kanjertraining.nl

•	 Preventief	en	curatief
 Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 
 (ook B.S.O. en T.S.O.)
•	 Gratis	volgsysteem, door COTAN positief beoordeeld
•	 Aanpak	van	pesten, erkend effectief (NJi)

Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school  
die goede leerresultaten weet te behalen en de veiligheid  
weet te waarborgen.

Voor	vertrouwen,	veiligheid,	
rust	en	wederzijds	respect

	KORT NIEUWS

Nieuwe bestuurders-cao’s
De CAO Bestuurders PO 2015 is op 1 september in werking getreden. 

In de nieuwe bestuurders-cao voor het primair onderwijs zijn weer 
twee toelagen opgenomen, waarvoor bestuurders werden gecompen-
seerd vanwege het wegvallen van het Kaderbesluit uit de vorige cao. 
Het betreft een inkomenstoeslag van 32,80 per maand in het kader 
van het vervallen van de levensloopregeling en een uitkering van 0,8 
procent op de maandelijkse loonstrook.

Voortgezet onderwijs
Het is de verwachting dat het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe 
bestuurders-cao in het voortgezet onderwijs binnenkort aan de leden 
van de VTOI kan worden voorgelegd. 

Zoek de verschillen
De Helpdesk van VOS/ABB krijgt veel vragen over de verschillen tus-
sen de respectievelijke bestuurders-cao’s en de CAO PO en CAO VO en 
heeft daarom in twee toelichtingen globaal uitgewerkt wat die ver-
schillen zijn. De toelichtingen staan op het besloten ledengedeelte van  
www.vosabb.nl (>Helpdesk>Toelichtingen). < Informatie: Helpdesk, 
0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Extra ledenvoordeel
Dit najaar gaat de Voordeelmarkt open. In deze vir-
tuele winkel komt voor scholen een aanbod van 
allerlei diensten en producten met aanzienlijke 
kortingen.

De Voordeelmarkt is een initiatief van VOS/ABB en 
de collegaorganisaties Verus, VBS en VGS. Leden van 
deze organisaties kunnen met forse kortingen win-
kelen. Scholen die slim inkopen, kunnen zoveel voor-
deel behalen dat ze hun lidmaatschap deels of zelfs 
helemaal terugverdienen. Op die manier wordt het 
wel heel aantrekkelijk om lid te zijn van een van de 
profielorganisaties! 
Het initiatief voor de Voordeelmarkt volgt op het suc-
ces van onder andere Energie voor Scholen en Goed-
koper Licht. Scholen die van deze collectieve inkoop-
mogelijkheden gebruikmaken, weten dat ze hiermee 
duizenden euro’s kunnen besparen. In oktober volgt 
meer informatie over de Voordeelmarkt. Houd daar-
om uw brievenbus en de e-mailnieuwsbrieven van 
VOS/ABB in de gaten Natuurlijk komt het aanbod van 
de Voordeelmarkt op www.vosabb.nl. <

Puberaal, lastig of 
radicaliserend?
De handreiking Puberaal, lastig of radicaliserend? 
biedt scholen informatie over het proces van (isla-
mitische) radicalisering. 

De publicatie van het 
ministerie van OCW 
gaat in op de manier 
w a a rop jon ge re n 
kunnen radicaliseren 
en wat de school hier-
aan kan doen. Het is 
volgens de opstellers 
van de handreiking 
een illusie te denken 
dat iedere radicali-
serende jongere kan 
worden getraceerd. 
‘Wel kunnen docen-
ten op school met jongeren in gesprek gaan en hun 
persoonlijke aandacht geven. Daarnaast kunnen ze 
ook het omliggende systeem inschakelen. Die verant-
woordelijkheid sluit aan bij recente initiatieven om 
de zorgplicht van scholen te verankeren in de wet’, zo 
staat in de inleiding. <
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Samen voor het beste onderwijs
Goed onderwijs is gebaat bij een zelfbewust en krachtig college van bestuur.  
Dat betekent natuurlijk meer dan dat de bestuursleden sterke persoonlijkheden 
moeten zijn. Natuurlijk, dat is een voorwaarde, maar goed onderwijsbestuur 
gaat veel verder dan dat. 

Een krachtige raad van toezicht die het college van bestuur scherp houdt en  
constructieve medezeggenschap van personeel en ouders, en in het voortgezet 
onderwijs ook van leerlingen, zijn minstens zo belangrijk. Het gaat nadrukkelijk 
om een positief samenspel in de gehele bestuurlijke kolom met als focus goed 
onderwijs. In het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voegen wij daar 
natuurlijk ‘voor álle kinderen’ aan toe. 
Ik zie in de praktijk dat het positieve samenspel van alle betrokkenen een steeds 
grotere bijdrage kan leveren aan goed onderwijs. Helaas zie ik ook voorbeelden 
van het tegenovergestelde, van bestuurders en medezeggenschapsraden die elkaar 
het leven zuur maken of van lokale politici die via de krant een bestuurder en de 
algemene directie van een stichting voor openbaar onderwijs tegenover elkaar 
proberen uit te spelen. Namen noem ik niet, want het heeft geen zin deze kwesties 
weer in de schijnwerpers te plaatsen. 

Harmoniemodel
Wel wil ik aan de hand van deze kwesties laten zien dat de diverse partijen niet 
het gemeenschappelijke belang van goed onderwijs voor alle kinderen nastreef-
den, maar vooral hun eigen posities probeerden veilig te stellen of zogenaamd in 
het belang van de leerlingen de positie van de ander probeerden te ondergraven. 
Ongeacht het antwoord op de vraag waar het in deze kwesties aanvankelijk om 
draaide en bij wie de oorzaak of de eventuele schuld van de problemen moet wor-
den gezocht, is het nooit goed als schoolbestuurders lijnrecht tegenover bijvoor-
beeld ouders of lokale politici komen te staan. Daar is geen enkel kind bij gebaat.
De essentie van het positieve samenspel van alle stakeholders ligt volgens mij 
nog steeds in het harmoniemodel, waar we in Nederland traditioneel sterk in zijn. 
Samenwerking op basis van harmonie betekent dat het college van bestuur niet 
slechts de standpunten van de andere partijen respecteert als deze overeenkomen 
met de eigen plannen. Het betekent ook dat bijvoorbeeld ouders of personeelsleden 
met goede argumenten moeten komen als zij bepaalde ideeën van het college van 
bestuur niet zien zitten. 

Versterking bestuurskracht
Het is in dit licht een goede zaak dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW het 
wetsvoorstel Versterking bestuurskracht (vlak voor de zomervakantie) naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat raden van toezicht in het onderwijs 
veel alerter moeten worden op dreigende misstanden op de scholen die zij contro-
leren. Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de Inspectie 
van het Onderwijs. De meldplicht geldt ook als de toezichthouders risico’s op het 
gebied van kwaliteit of continuïteit van onderwijs signaleren. In het wetsvoorstel 
wordt bovendien de medezeggenschap versterkt. Zo wordt geregeld dat bestuur-
ders voortaan worden benoemd op basis van openbare profielen, waarover via de 
medezeggenschap advies is uitgebracht. Er wordt op grond van medezeggenschap 
ook meegepraat over benoeming en ontslag van bestuurders. De voorstellen zijn 
volgens mij een uitgelezen kans om in gezamenlijkheid de kwaliteit van het on-
derwijs te optimaliseren. <

‘Het gaat 
om positief 
samenspel’

Ritske van der Veen
directeur VOS/ABB

Ritske van der Veen,  
directeur VOS/ABB, en  
Rein van Dijk, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, schrijven 
beurtelings een column.
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  VIJF VRAGEN		
TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

BEELD: MARIEKE BALK

Wat maakt jullie kwaliteitsbeleid  
zo succesvol?
‘Het is natuurlijk een open deur, maar on-
derwijs is er voor de leerlingen en voor 
niemand anders. Het kind staat bij ons 
centraal. Goed onderwijs wordt gemaakt 
in de klas, door goede leerkrachten.

Dat waren dus geen open deuren?
‘Nee, ik durf te stellen dat in onze orga-
nisatie zoals die een aantal jaren geleden 
was, het kind niet altijd centraal stond. 
We hadden een groot stafbureau, waar 
de directeuren van de scholen terecht 
konden als ze probleem hadden en waar 
oplossingen werden bedacht. Proloog 
was leidend, de directeuren volgden. Niet 
alle oplossingen waren overal even suc-
cesvol. Dat is natuurlijk niet goed voor de 
kwaliteit van het onderwijs.’

Dat is nu anders?
‘Absoluut. Het beleid is 180 graden ge-
draaid. De directeuren staan weer zelf 
aan het roer. Wij zeggen: dit is jóuw 
school. Als er problemen zijn, dan moet 
jij die signaleren en zelf aanpakken.  
Het moet immers op de school gebeuren. 
Maar we zeggen ook: als je hulp nodig 
hebt, kun je rekenen op ondersteuning. 

Sterk het nieuwe  
schooljaar in

Het is nog even afwachten tot de inspectie het licht op groen zet, maar het openbaar 
basisonderwijs in Leeuwarden heeft binnenkort zo goed als zeker geen zeer zwakke school 
meer. Beleidsmedewerker onderwijs Bob Waage van het openbare schoolbestuur Proloog 
vertelt over de kwaliteitsslag die hier is gemaakt.

Het is nu decentraal, tenzij. Alle scholen 
werken met een integraal jaarplan. Dat 
is heel concreet: welke acties doe je wan-
neer, wat kost het en welke begeleiding 
of scholing heb je nodig?’

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
‘De opbrengsten van de school blijven 
de eerste signalering. Als een school 
goed blijft presteren, als er geen risico’s 
zijn, dan zit de school in de veilige zone. 
Dan heb ik met de directeur twee keer 
per jaar een voortgangsgesprek. Als de 
onderwijskwaliteit in het geding is, dan 
zetten we daar onze interventieladder op 
in. We komen dan dichter bij de school, 
de directeur en de leerkracht. Scholen 
kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van 
collegiale visitatie en een externe audit. 
Het kan veel uitmaken als iemand van 
buiten meekijkt. Dan kun je erachter 
komen waar je blinde vlekken zitten, je 
verbeterpunten en natuurlijk ook je kwa-

liteiten. Het resultaat van onze nieuwe 
werkwijze, is dat we vooruitlopen op het 
nieuwe inspectiekader. We hebben snel 
zicht op risico’s en bespreken die met de 
onderwijsinspectie.’

Waar wilt u gefotografeerd worden?
 ‘Bij openbare basisschool De Weide. Dit 
is de laatste school van ons die er weer 
helemaal bovenop is. Binnenkort horen 
we van de inspectie of De Weide het ba-
sisarrangement heeft. De verwachting 
is dat het groene licht er komt. Daar zijn 
we natuurlijk trots op. Als het even kan, 
wil ik met kinderen op de foto, want daar 
doen we het uiteindelijk allemaal voor in 
het onderwijs!’ <

Meer weten over de kwaliteitsaan-
pak van Proloog? Mail Bob Waage: 
bwaage@proloog.nl

‘Het kan veel uitmaken als  
iemand van buiten meekijkt’
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TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT
BEELD: OCW

	ARTIKEL 23

Artikel 23 moet ‘ware  
karakter’ terugkrijgen
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW pleit voor een moderne interpretatie van grond-
wetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Hij trekt in twijfel of het onderwijsaanbod op 
basis van de verschillende denominaties nog wel houdbaar is nu de meeste ouders niet meer 
op basis van religie voor een school kiezen.

Dekker vindt dat ‘de manier 
waarop we in de praktijk 
met artikel 23 omgaan’ twee 
problemen met zich mee-

brengt. ‘In de eerste plaats zit het onder-
wijssysteem, in tegenstelling tot wat de 
Grondwet doet vermoeden, nagenoeg 
op slot. Het is enorm ingewikkeld om 
een nieuwe school te beginnen – zeker 
als deze niet behoort tot een traditionele 
geloofsovertuiging. In de tweede plaats 
schiet het toezicht bij nieuw op te richten 
scholen tekort. Veel nieuwe scholen die 
wél door de procedures komen, zakken 
kort na oprichting door hun hoeven’, al-

dus de staatssecretaris in een brief aan 
de Tweede Kamer.

Archaïsch
 ‘De crux zit hem in de archaïsche ma-
nier waarop we artikel 23 uitleggen’, 
zo vervolgt hij. ‘Zo moeten nieuw op te 
richten scholen vooral passen binnen een 
levensbeschouwelijke richting. Voor an-
dere smaken is weinig ruimte. Waar zie-
kenhuizen en vakbonden hun religieuze 
grondslag doorgaans hebben losgelaten, 
lijkt het onderwijs immuun te zijn ge-

weest voor ontzuiling en secularisering. 
Het lidmaatschap van kerken en het be-
zoek van religieuze diensten is sinds de 
jaren zestig fors gedaald. Toch heeft ruim 
60 procent van onze scholen een religi-
euze basis. Je kunt je afvragen of het on-
derwijsaanbod daarmee nog aansluit bij 
de moderne belevingswereld van ouders 
en kinderen.’ De staatssecretaris noemt 
als voorbeeld de situatie in het van oor-
sprong rooms-katholieke zuiden van 
het land, waar VOS/ABB al jaren actief 
is om het openbaar onderwijs meer op 
de kaart te zetten. ‘Het onderwijs in het 

zuiden van het land is bijvoorbeeld van 
oudsher katholiek. Er zijn weinig andere 
scholen. Het systeem houdt die traditie 
in stand. Wanneer ouders en gemeenten 
een nieuwe – openbare of andersoortige 
– school willen stichten, zijn de regels nu 
zo dat voor de behoefte wordt gekeken 
naar de bestaande situatie. En omdat 
de meeste kinderen naar het katholieke 
onderwijs gaan, is dan de conclusie dat 
er geen animo is voor zo’n andere school. 
Zo is het onmogelijk om met de tijd en 
behoeften van ouders mee te bewegen.’

Kansloos
Hij brengt de manier waarop nu met ar-
tikel 23 wordt omgegaan ook in verband 
met de oprichting van kansloze scholen. 
‘De helft van de basisscholen die tussen 
2003 en 2009 werden opgericht, heeft 
de deuren inmiddels al weer moeten 
sluiten. Met alle gevolgen van dien voor 
leerlingen. Nog ernstiger is het als be-
stuurders van mislukte scholen het luk-
raak nog eens proberen met een nieuwe 
school. Zo’n draaideurconstructie zagen 
we onlangs in Rotterdam. Daar werd de 
islamitische school De Dialoog keer op 

‘Ruimte creëren voor scholen met 
vernieuwende concepten’Artikel 23

Grondwetsartikel 23 gaat over de verant-
woordelijkheid van de regering voor het 
openbaar én bijzonder onderwijs. 

De vrijheid van onderwijs is in dit artikel 
gewaarborgd, evenals de eerbiediging van 
godsdienst en levensovertuiging. Het is de 
basis van het huidige duale bestel, dat uit-
gaat van gelijke bekostiging van openbaar 
en bijzonder onderwijs. Het artikel kwam 
tot stand tijdens de grondwetswijziging 
van 1917. Het maakte een einde aan de des-
tijds sterk ideologisch geladen schoolstrijd 
over de vormgeving van het onderwijs in 
Nederland.
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keer als ‘zeer zwak’ beoordeeld en uit-
eindelijk gesloten. De directeur van De 
Dialoog richtte vervolgens een nieuwe 
school op: De Verbinding. Ook hier is de 
kwaliteit nu zwaar onder de maat.’
De staatssecretaris benadrukt dat vrij-

‘Onderwijssysteem zit  
nagenoeg op slot’

Inperking vrijheid van onderwijs
In het zomernummer van magazine School!, dat eind juni uitkwam, pleit histo-
ricus en oud-conrector Carel Verhoef voor een andere interpretatie van artikel 
23 over de vrijheid van onderwijs.

Religie en levensbeschouwing vormen 
volgens hem geen goede basis meer 
voor het duale bestel van openbaar 
en bijzonder onderwijs, zo zegt hij in 
een interview met School!. Hij bena-
drukt dat de gemengde en algemeen 
toegankelijke school het uitgangspunt 
moet zijn. Zijn gedachte is dat kinde-
ren en jongeren met verschillende 
achtergronden elkaar op basis van ge-
lijkwaardigheid en wederzijds respect 
moeten ontmoeten. Dat kan volgens 
hem maatschappelijke spanningen 

tegengaan. De ideeën van Verhoef 
voor de toekomst van het onderwijs 
in Nederland sluiten nauw aan op de 
kernwaarden van het openbaar en al-
gemeen toegankelijk onderwijs.
Van Verhoef verscheen eerder dit jaar 
bij uitgeverij Aspekt het boek Inper-
king vrijheid van onderwijs (ISBN: 
9789461535955, € 18,95).

Het interview dat magazine School! 
met Verhoef had, staat op de pagina’s 
12 en 13 van het laatste juninummer.

liteit komt. Daarom stel ik voor om de 
wetgeving op twee wezenlijke punten 
aan te passen. Ten eerste zouden we 
van nieuwe scholen in de toekomst 
niet langer moeten eisen om per se een 
levensbeschouwelijke richting te ver-
tegenwoordigen. Scholen kunnen dan 
niet alleen op basis van geloof wor-
den opgericht, maar ook op basis van 
een goed onderwijsidee. Zo bieden we 
ruimte voor ICT-scholen, groene scholen 
of andere vernieuwende concepten, zo-
lang daarvoor bij ouders en leerlingen 
voldoende animo bestaat.’

Ware karakter
‘Ten tweede is het verstandig om een 
strengere toetsing op kwaliteit te intro-
duceren. De vrijheid van onderwijs mag 
immers nooit een vrijbrief zijn voor slecht 
onderwijs. In de toekomst worden plan-
nen voor nieuwe scholen wat mij betreft 
dan ook beter beoordeeld op kwaliteit en 
levensvatbaarheid. Op die manier creëren 
we ruimte voor scholen die met vernieu-
wende concepten inspirerend onderwijs 
willen bieden. Onderwijs van hoge kwa-
liteit, dat kinderen voorbereidt op een le-
ven als zelfbewuste volwassenen in een 
dynamische wereld. Onderwijs dat beter 
aansluit bij de veranderende voorkeuren 
van ouders en kinderen.’ Volgens Dekker 
krijgt artikel 23 krijgt hiermee ‘zijn ware 
karakter terug’. <

Staatssecretaris Dekker: ‘Huidig stelsel maakt het onmogelijk met de tijd mee te bewegen’

heid en verantwoordelijkheid hand 
in hand dienen te gaan. ‘Dat zou ook 
zo voor het onderwijs moeten zijn. 
We kunnen meer ruimte voor nieuwe 
scholen scheppen, als daar tegenover 
staat dat er een betere toets op kwa-

  ARTIKEL 23		
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TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: BASE PHOTOGRAPHY, BAS GIJSELHART.

	 INNOVATIE

Om het techniekonderwijs te 
stimuleren worden al jaren 
allerlei projecten ontwikkeld 
in het hele land. Drie scholen 

uit de regio Eindhoven waren toevalli-
gerwijs samen bij de subsidieaanvraag 
voor zo’n nieuw project betrokken. ‘Die 
subsidie ging uiteindelijk niet door. Toch 
wilden we onderzoeken of we met z’n 
drieën, het Strabrecht College in Geldrop, 
het katholieke Heerbeeck College in Best 
en wijzelf, het openbare Jan van Brabant 
College in Helmond, een project konden 
opzetten om scholen en bedrijfsleven 

Brainportscholen  
timmeren aan de weg
Samenwerken met het bedrijfsleven. Leerlingen in een 
levensechte context laten leren. Elke school wil dat. Maar 
soms is het lastig, want wat heb je als school te bieden 
aan het bedrijfsleven? Heel veel, ontdekten drie kersverse 
brainportscholen. Bedrijven willen maar wat graag 
scholieren aan zich binden!

bij elkaar te brengen. Want we hadden 
gemerkt dat we echt iets gemeenschap-
pelijks hadden: ambitie en de brainport-

regio rond Eindhoven. Officieel de slim-
ste regio ter wereld!’, zegt Lambèrt van 
Genugten, voorzitter van het college van 
bestuur van het Jan van Brabant College. 
Zo is het balletje gaan rollen. Eerst wer-
den de gemeenten bij de plannen betrok-
ken. Zij zijn immers de ‘aandeelhouders’ 
van de brainportregio. Via de gemeenten 
ging de deur bij Brainport Development 
open, de drijvende kracht achter deze 
slimme regio. ‘Deze organisatie wilde ons 
plan ondersteunen op één dwingende 
voorwaarde: het project moest ook wor-
den opengesteld voor andere scholen in 
de regio. Daar konden we ons prima in 
vinden’, aldus Van Genugten. Zo werd 
zijn school een van de eerste drie brain-
portscholen in Nederland.

Niet alleen slimme expats
Een van de eerste activiteiten in het voor-
bereidingstraject was een buitengewoon 
vruchtbare brainportdag voor onderne-

mers, overheid en de betrokken scholen. 
Hier werd gesproken over het nut en de 
noodzaak van de ‘brainportschool’. Geert-
jan Nillesen, vestigingsdirecteur op het 
Jan van Brabant College en bestuurslid 
van de brainportscholen vertelt: ‘De on-
dernemers gaven daar aan op zoek te 
zijn naar mensen uit deze regio. Zij zeg-
gen letterlijk: ‘We kunnen wel heel veel 
slimme expats uit het buitenland halen, 
maar we willen de kerncultuur van deze 
regio behouden’. Deze regio is groot ge-
worden met mensen uit de regio, en de 

bedrijven zien graag dat jonge mensen 
die hier nu opgroeien straks klaar zijn om 
óók in deze regio te participeren.’

Elk talent is nodig
Dit standpunt van het regionale be-
drijfsleven zorgt ervoor dat er nu opeens 
sprake is van een wederzijds belang. 
‘Voorheen hadden we als onderwijs ook 
wel contact met bedrijven, maar dan 
kwamen we voor ons gevoel toch een 
beetje onze hand ophouden. We hoopten 
dan dat we een keertje mochten langsko-
men met wat leerlingen of dat het bedrijf 
een keer een gastles gaf. Er was eigenlijk 
altijd sprake van ongelijkheid. En dat is 
nu aan het veranderen! De ondernemers 
willen echt graag scholieren interesseren 
voor deze regio en voor hun bedrijf’, zegt 
Nillesen. 
Wie denkt dat de brainportregio alleen 
behoefte heeft aan technisch perso-
neel en echte bèta’s, vergist zich. Van 

‘Onze leerlingen bedenken  
oplossingen voor het solarteam’ 

Kenmerken  
Brainportscholen
•  Duurzame samenwerking met  

bedrijven in de brainportregio.
•  Inhoudelijke projecten in een  

levensechte context.
•  Onderzoekend, ontwerpend en onder-

nemend onderwijs.
•  Veel aandacht voor 21st century skills, 

zoals samenwerken, presenteren,  
communiceren en kritisch denken.

•  Bijdragen aan mediawijsheid en  
ICT-geletterdheid van leerlingen.

• Internationale oriëntatie.
• Versterkt talenonderwijs.
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Genugten: ‘Natuurlijk is de high tech-
sector groot, maar de regio is ook sterk 
in design, food en automotive. Er zijn heel 
veel succesvolle bedrijven met 100 tot 150 
man personeel, die uiteenlopende men-
sen nodig hebben. Van productontwer-
per tot marketeer, en van receptioniste 
tot hr-manager. Er zijn op elk gebied men-
sen met talent nodig.’

Drie brainportscholen
Op 1 januari 2015 gingen de drie eerste 
brainportscholen officieel van start. In 
het voorjaar konden nieuwe scholen 
zich aanmelden. De belangstelling was 
enorm. Toch wordt bewust gekozen voor 
een gefaseerde groei van het project. 
Geert-Jan Nillesen legt uit: ‘We zetten de 
deuren niet direct wagenwijd open. Als 
je er opeens tien scholen bij krijgt, kun je 
onmogelijk grip houden op de ontwikke-
ling. Dan verwatert het concept en dat 
mag natuurlijk nooit gebeuren.’
Uiteindelijk zijn drie Eindhovense scho-
len geselecteerd die vanaf dit schooljaar, 
2015/2016, aspirant-lid zijn: het Lorentz 
Casimir Lyceum, het Van Mearlantly-
ceum en de mavo van het Frits Philips 
Lyceum. Op termijn zullen er nog vele 
scholen uit de brainportregio volgen.

Solar team TU/e
Kenmerkend voor de brainportschool 
zijn de levensechte opdrachten waar-
aan leerlingen werken. Er zijn inmiddels 

al aardig wat mooie voorbeelden. Som-
mige groot, andere klein. Zoals een speel-
toestel dat leerlingen voor een camping 
ontwierpen en dat uiteindelijk ook echt 
is geproduceerd. ‘Het moest een toestel 
zijn, waarop overdag kleine kinderen 
veilig kunnen spelen en waar de jeugd 
’s avonds kan ‘chillen’. Voor de onderne-
mer was de samenwerking waardevol, 
omdat de meest kritische consumenten 

– onze puberleerlingen - nu opeens aan 
de ontwerptafel zaten. En uiteraard was 
het voor de leerlingen zelf ook geweldig 
leerzaam. Zij hebben alle stappen in het 
proces meegemaakt.’
Het Jan van Brabant College gaat ook 
samenwerken met het solarteam van 
de Technische Universiteit Eindhoven. 
‘Het solarteam gaat dit schooljaar tech-
nische problemen, ontwerpproblemen 
en economische problemen aan onze 
leerlingen voorleggen. Problemen waar 
het team zelf tegenaan is gelopen. Tij-
dens een bijeenkomst op school gaan de 
leerlingen hun oplossingen presenteren 
aan het team, dat daar dan feedback op 
geeft en uitlegt welke oplossingen het 

Ontwerpen begint ruw, met beitels, maar eindigt verfijnd, met 3D-printen, laten Van Genugten (rechts) en Nilissen zien.

zelf heeft bedacht. En natuurlijk komt 
de allernieuwste solar-auto hier dan 
ook een dagje te staan. Fantastisch 
toch!’

Erkenning 
De projecten en activiteiten waarmee 
leerlingen van brainportscholen bezig 
zijn, zijn altijd uitdagend en leerzaam. 
‘Met die activiteiten richten we de blik 

naar buiten. Maar we kijken ook naar 
binnen, naar ons eigen onderwijspro-
gramma. Doen we wel de goede dingen 
of moeten we bepaalde onderdelen in het 
curriculum wellicht anders vormgeven?’, 
werpt Nillesen op. ‘Het vak ‘productont-
werp’, door onze school ontwikkeld, is 
een mooi voorbeeld van een nieuw vak 
dat uitstekend aansluit bij de brainport-
gedachte. Op meer fronten zouden we 
de dingen wel wat anders willen doen. 
Daarover zijn we in gesprek met de in-
spectie. Het zou mooi zijn als de overheid 
hierin een stimulerende rol gaat spelen. 
Dat hoeft niet per se met geld, het zou ook 
waardevol zijn als we worden erkend als 
regelluwe school.’ <

‘Ondernemers zoeken mensen  
uit déze regio!’
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TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT
BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT EN RENS HOOYENGA

	CRISISCOMMUNICATIE

Hoe informeert u leerlingen en ouders en de media over een crisissituatie? Het is vaak niet 
makkelijk, maar als uw school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u gebruikmaken van gratis 

advies over crisiscommunicatie. Het is ook mogelijk een adviseur of mediawoordvoerder te laten 
invliegen. De crisiscommunicatiepool van VOS/ABB is deze zomer uitgebreid met twee adviseurs.

onrust over een voorgenomen fusie die  
gevoelig ligt. Een heldere uitleg kan dan 
de rust terugbrengen.Deze gratis onder-
steuning door adviseur Martin van den  
Bogaerdt van VOS/ABB volgt meestal op 

Crisis! Wat nu?

De pool ondersteunt sinds drie 
jaar scholen en besturen als die 
te maken krijgen met een ver-
velende situatie. In de praktijk 

blijkt dat vaak kan worden volstaan met 

telefonisch advies of ondersteuning in de 
vorm van het opstellen of redigeren van 
een brief of e-mail. Denk bijvoorbeeld aan 
een ruzie op het plein of in de klas, waar-
over onder ouders onrust is ontstaan. Of 

Emoties erbuiten laten
Hilde Gerlofs is als 
zelfstandig communi-
catieadviseur geves-
tigd in Groningen. Zij 
is onder andere betrok-
ken geweest bij het 
opstellen van het ca-
lamiteitenplan van de 
Vereniging De Friesche 
Elf Steden. Ook heeft ze 
opdrachten uitgevoerd 
voor de Veiligheidsre-
gio Fryslân en voor de 
regionale Friese brand-
weer. In crisissituaties 
kan iemand van buiten meerwaarde hebben: ‘Als ex-
terne adviseur ben ik niet emotioneel betrokken. Ik ad-
viseer om emoties zoveel mogelijk erbuiten te laten, 
tenzij ze een breekijzer kunnen zijn.’ Goede commu-
nicatie is altijd een middel om een doel te bereiken, 
benadrukt ze. ‘Het is belangrijk wat er morgen in de 
krant staat, maar uiteindelijk gaat het om de positie 
van de organisatie op de langere termijn.’ 

Gemoederen temperen
Akkelien Hovinga is 
als zelfstandig com-
municatieadviseur ook 
gevestigd in het Noor-
den, bij het dorp Tijnje 
tussen Heerenveen en 
Drachten. Zij heeft er-
varing met strategische 
communicatieadvise-
ring van lokale en re-
gionale overheden. Zij 
voegt aan de woorden 
van Gerlofs toe dat ver-
binding belangrijk is, 
vooral als een conflict 
ten grondslag ligt aan een crisis. ‘Het helpt vaak om een 
hand uit te steken. Als adviseur van buiten kan ik zonder 
oordeel goed luisteren om de gemoederen te temperen. 
Het is misschien een open deur, maar meestal is het een 
kwestie van gezond verstand en aandacht voor mensen. 
Ik ben een strateeg met de voeten in de klei die voor het 
brede belang gaat van alle betrokkenen.’ 

Vier adviseurs
De twee nieuwe adviseurs in de crisiscommunicatiepool van VOS/ABB zijn Akkelien Hovinga en Hilde Gerlofs. Ruth Gorissen 
en Ronald Brouwers maken al sinds het begin deel uit van deze pool. 
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  CRISISCOMMUNICATIE		

contact met een van de juristen van de 
Helpdesk of een beleidsadviseur op locatie. 
Berichten in de media of signalen die via 
een andere weg bij VOS/ABB binnenkomen, 
kunnen voor de adviseurs aanleiding zijn 
om (proactief) contact op te nemen met een 
bestuur of een school waar iets speelt. De 
ervaring leert dat dit wordt gewaardeerd. 
Crisiscommunicatie behoort immers niet 
tot de core business van het onderwijs. 

Gratis voor leden van VOS/ABB
Afhankelijk van de ernst en complexiteit 
van de situatie, kan in overleg met het 

bestuur of de school waar het om gaat, 
worden besloten om een van de advi-
seurs uit de crisiscommunicatiepool te 
laten invliegen. Hij of zij kan samen met 
de bestuurder of schooldirecteur achter 
de schermen bespreken wat de beste aan-
pak is. Als dat nodig is, kan de adviseur 
ook voor de schermen optreden, bijvoor-
beeld als mediawoordvoerder of als voor-
zitter van een informatiebijeenkomst.
De advisering valt voor de eerste vier 
uur binnen het l idmaatschap van 
VOS/ABB. Het bestuur of de school hoeft 
voor die uren dus niets te betalen. Als 

er meer dan vier uur advisering nodig 
is, kan de school of het bestuur op basis 
van een door VOS/ABB opgestelde stan-
daardovereenkomst met een vooraf 
vastgelegd tarief nadere afspraken met 
de desbetreffende adviseur maken voor 
betaalde dienstverlening. VOS/ABB 
staat daar dan verder buiten. 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 
08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl. 
Op werkdagen na 12.30 uur, als de Help-
desk telefonisch niet bereikbaar is, kunt 
u bellen met het centrale nummer van 
VOS/ABB: 0348-405200. <

Hoofd koel, hart warm
Ruth Gorissen uit 
Amersfoort is sinds 
20 0 6 z e l f s t a n d ig 
communicatieadvi-
seur. ‘Bij een crisis of 
een calamiteit is de 
belangrijkste zorg 
van iedere school die 
voor leerlingen en 
ouders. Schoolleiders 
kunnen vanuit een 
behoefte aan open-
heid en transparan-
tie soms het belang 
van een strategische 
afweging bij het formuleren van een boodschap verge-
ten. Onder tijdsdruk worden stappen gezet die achteraf 
misschien anders hadden gemoeten. Dan is het goed om 
te weten dat het via VOS/ABB mogelijk is iemand in de 
buurt te hebben die gewend is te opereren in een crisis. 
Een goede communicatieadviseur kan als dat nodig is de 
schoolleiding uit de wind houden en de woordvoering 
doen, terwijl hij of zij het hoofd koel en tegelijkertijd het 
hart warm houdt.’

Controle houden
De ervaring van de in 
Rotterdam gevestigde 
Ronald Brouwers met 
c r i s i s c om mu n i c a-
tie komt uit zijn tijd 
bij RT V Rijnmond. 
Daar was hij tot 2012 
adjunct-hoofdredac-
teur. RTV Rijnmond 
is als regionale cala-
miteitenzender ver-
antwoordelijk voor 
heldere communica-
tie over risico’s en in-
cidenten. Brouwers: 
‘Een crisis komt altijd onverwacht. De eerste reactie 
in het onderwijs en daarbuiten is er vaak een van  
afwachten of hopen dat het overwaait, maar dat is 
tegenwoordig met sociale media een illusie. Snel en 
transparant communiceren is van groot belang. Dat 
voorkomt geruchtenvorming en zorgt ervoor dat de 
omgeving van de school bij de crisis wordt betrokken. 
Dat wekt vertrouwen. Controle houden op de crisis  
begint met controle houden op de communicatie.’

‘Snelle hulp in een crisissituatie is gratis voor leden’
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School hele zomer open:  
enorme groei
Hoog zomer en de scholen zijn dicht. Maar niet allemaal! In Apeldoorn bijvoorbeeld zitten 
nog 22 kinderen gewoon te werken in hun klas. Zij zitten op de Sterrenschool Apeldoorn, 
die 50 weken per jaar open is. Dit legt de school geen windeieren: het aantal leerlingen 
verdriedubbelde in zes jaar tijd.

Kennelijk vinden veel ouders het 
aangenaam dat ze zelf kunnen 
kiezen wanneer ze op vakantie 
gaan, en niet meer vast zitten 

aan zes weken verplichte zomervakan-
tie. Dat is steeds vaker mogelijk, want 
inmiddels doen zeker 13 scholen mee aan 
een proef met flexibele schooltijden en 
vakanties. Sterrenschool Apeldoorn is er 
een van. 

Hans van der Most, directeur van de 
Sterrenschool Apeldoorn, bedacht het al 
jaren geleden: 
‘De vakanties in het basisonderwijs moe-
ten anders.’ Hij had daar een aantal prak-
tische redenen voor: ‘Hier op de Veluwe 
doen veel ouders seizoenswerk, bijvoor-

beeld in de horeca of op campings. Ook 
hebben we te maken met veel zzp’ers. 
Hen komt die zes weken verplichte zo-

mervakantie heel ongelukkig uit, nog 
afgezien van het feit dat die zes weken 
voor veel kinderen ook knap lang is. Daar 
komt nog bij dat we hier op de grens van 
twee regio’s zitten, waardoor vakanties 

van verschillende kinderen in het gezin 
niet altijd parallel lopen. Dat zorgde in 
het verleden voor een hoop gedoe en 

verlofaanvragen. Die situatie vroeg om 
een eigentijds antwoord.’ 

4 of 5 dagen naar school
Toevallig kwam Van der Most op het 
spoor van het Sterrenschool-concept. 
Sterrenscholen zijn het hele jaar open, 
van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. 
‘Dat was natuurlijk koren op onze molen.’
Na een gedegen voorbereiding is de 
school in het schooljaar 2009/2010 be-
gonnen, in nauwe samenwerking met 
kinderopvangorganisatie OOK. Offici-
ele toestemming ontbrak, want de pilot 
Flexibele Onderwijstijden startte pas 
later. Het bestuur bood echter rugdek-
king en de Inspectie van het Onderwijs 
gedoogde de gang van zaken. 
De school werkt volgens het ‘Hoorns mo-
del’, waarbij de leerlingen in álle leerja-
ren 940 uur les hebben. De ouders kiezen 
of hun kind 4 of 5 dagen naar school gaat. 
In de vijfdaagse week gaan kinderen van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30–14.15 
uur naar school. In de vierdaagse week 
hebben zij op vrijdag vrij, de andere dagen 

‘Die zes weken verplichte 
zomervakantie komt veel ouders 

ongelukkig uit’

Project Zomerscholen VO
Deze zomer waren in het hele land ook ruim 250 zomerscholen open in het voort-
gezet onderwijs (VO). Dit is een heel ander fenomeen dan de flexibele schooltijden 
in het basisonderwijs. Zomerscholen in het VO zijn bedoeld om achterstanden bij te 
spijkeren en zo het aantal zittenblijvers terug te dringen. Leerlingen die de zomer-
school bezoeken worden intensief begeleid door docenten en mentoren. 

Het project Zomerscholen VO is enkele 
jaren geleden van start gegaan met 
een kleinschalige pilot van de VO-raad 
en CNV Onderwijs. De Rijksuniversi-
teit Groningen heeft de pilot destijds 
onderzocht. Het bleek dat 85 procent 
van de leerlingen in het voortgezet on-
derwijs die dreigden te blijven zitten, 
alsnog overging. Naar aanleiding van 

de bevindingen in deze pilot, werd het 
project in 2015 landelijk uitgerold. Het 
ministerie stelde daarvoor 9 miljoen 
euro ter beschikking. Uiteindelijk le-
verden in 2015 bijna 7000 leerlingen 
twee weken vakantie in om naar een zo-
merschool te gaan: 3030 havisten, 2035 
vmbo’ers en 1859 vwo’ers. < Informatie 
www.zomerscholenvo.nl
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blijven ze tot 15.30 uur. Voor en na school-
tijd kunnen de kinderen terecht bij de 
kinderopvang. Van de voorschoolse op-
vang wordt weinig gebruikgemaakt; het 
varieert van twee tot tien leerlingen. De 
naschoolse opvang is duidelijk populair-
der. Met zo’n 30 leerlingen zijn de dinsdag 
en donderdag de piekdagen. 

Combinatiefuncties
In de samenwerking met de kinderop-
vang spelen ‘combinatiefunctionarissen’ 
een belangrijke rol. Dit zijn medewerkers 
die binnen de school als leerkrachtonder-
steuner werken en binnen de opvang als 
pedagogisch medewerker. De combina-
ties waar de betreffende medewerkers 
voor kiezen, zijn heel divers. De een werkt 
bijvoorbeeld drie dagen op school en een 
dag in de opvang. De ander werkt elke 
dag tot 14.15 op school en daarna in de 
opvang. 
Veel leerkrachten vonden het aanvan-
kelijk lastig dat niet alle kinderen er op 

Hans van der Most: ‘Een eigentijds antwoord op problemen van ouders’.

dezelfde tijden zijn. ‘Maar daar word 
je snel handig in’, zegt Annemieke van 
der Linde, leerkracht van groep 3-4. ‘Alle 
kinderen zijn er op maandag tot en met 
donderdag tot kwart over twee. Die tij-
den benut ik voor de groepsactiviteiten 
en -instructie. De vierdaagse kinderen 
werken na 14.15 uur vaak zelfstandig aan 
opdrachten en ze maken hun taken af. De 
vijfdaagse kinderen doen dat op vrijdag.’
Als een deel van de leerlingen om 14.15 
uur weggaat, worden de groepen samen-
gevoegd. Zo wordt voorkomen dat leer-
krachten en leerkrachtondersteuners 
met halflege groepen aan het werk zijn. 
Fijne bijkomstigheid van deze construc-
tie: zij leren op een heel vanzelfsprekende 
manier alle kinderen kennen. 

Uniek team
Het zal duidelijk zijn dat de alternatieve 
openingstijden van medewerkers veel 
vraagt. ‘In het voorbereidingsjaar zijn alle 
collega’s van de school en de kinderopvang >

‘In de zomer  
is school leuker 
dan normaal’
Daan uit groep 4 is in de zomer-
vakantie twee weken naar Ster-
renschool Apeldoorn geweest. Hij 
vertelt hoe het was.

‘Ik vond het in de zomer leuker 
dan normaal. Juf Marion had een  
laatje voor me gemaakt, met al 
mijn werk erin. Ik mocht elke dag 
zelf kiezen welk werk ik wilde 
doen. Mijn vriendjes waren er ook, 
dus het was extra gezellig. 
Eerder dit jaar ben ik met mijn va-
der, mijn moeder en mijn hond op 
de camping in Zeeland geweest. 
We hadden een huisje gehuurd; 
dat was toen nog niet zo duur en 
ook niet zo druk. Ik vond het wel 
leuk dat de andere kinderen toen 
allemaal gewoon naar school 
moesten en ik niet!’

samen getraind. Om dit concept te laten 
slagen, moet iedereen bereid zijn om echt 
samen te werken. Je moet vanuit één pe-
dagogisch kader samen werken aan een 
doorgaande lijn’, aldus Van der Most.
Leerkracht Annemieke vindt die samen-
werking juist heel aantrekkelijk. ‘Ik ben 
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hier gekomen toen de Sterrenschool een 
halfjaar draaide. Ik werkte al jarenlang 
in het onderwijs en had behoefte aan 
een nieuwe uitdaging. Het is bijzon-
der om zo nauw samen te werken met  
collega’s van de kinderopvang. Zij zijn 
pedagogisch heel goed onderlegd. In 
het onderwijs zijn we meer de ‘doeners’,  
die een programma willen afwerken. 
Met elkaar vormen we een uniek team. 
Iedereen steekt zijn nek uit en wil er 
een succes van maken. Dat is geweldig.  
Ik heb nog nooit zo hard en zoveel uur 
gewerkt, maar ik heb het ook nog nooit 
zo leuk gehad!’

Flexibele vakanties
Niet alleen de roosters zijn flexibel, ook 
de vakantieplanning. ‘Alle kinderen heb-
ben twaalf weken per jaar vakantie. De 
ouders bepalen zelf wanneer hun kind 
vakantie opneemt, mits er tussen twee 
vakanties niet te veel tijd zit. Dat vinden 
we voor het kind namelijk niet verant-

woord. Veel ouders plakken een weekje 
aan de krokus-, mei- of herfstvakantie’, 
legt Van der Most uit. Dat geldt trouwens 
ook voor de medewerkers. ‘Heerlijk’, zegt 
Annemieke daarover. ‘In mei ben ik nog 
een extra weekje vrij geweest. Ter com-
pensatie werkte ik een week in de zomer. 
Daar heb ik geen problemen mee, ik hoef 
niet zo nodig zes weken zomervakantie 
te hebben.’

Gepersonaliseerd onderwijs
Om te voorkomen dat de variabele vakan-
ties tot achterstanden leiden, participeert 
de school in O4NT, de organisatie achter 
de iPad-scholen. ‘Elke leerling heeft een 
eigen iPad - een zeer probaat hulpmiddel 
om gepersonaliseerd onderwijs te geven. 
Elk kind volgt zijn eigen leerlijn en werkt 
op zijn eigen niveau. De kernleerkracht 
volgt en bewaakt de progressie.’ 

Veel kinderen gaan in de zomervakantie 
één of twee weken naar school. Deze zo-
mer waren vooral de eerste twee weken 
en de laatste week in trek. Toen waren er 

rond de 50 leerlingen op school. Tijdens 
de ‘bouwvakweken’, begin augustus, wa-
ren er gemiddeld 22 kinderen op school.
‘Dat vraagt wel wat organisatie’, zegt  
Annemieke. ‘Omdat er dan minder kin-
deren op school zijn, voegen we groepen 
samen. Als we meer dan 40 kinderen in 
huis hebben, maken we drie groepen. 
Zijn het er minder, dan werken we met 
twee groepen. De kernleerkracht maakt 
voor elk kind een werkbakje, waarin al 
het werk voor de vakantieperiode zit. De 
leerkrachten en de leerkrachtondersteu-
ner die aan het werk zijn, bewaken dat 
het kind al het werk ook daadwerkelijk 
doet en helpen waar nodig.’ 

Groei
Toen Sterrenschool Apeldoorn de nieu-
we onderwijstijden invoerde, werd daar 
flink ruchtbaarheid aan gegeven. Tot en 

‘Veel kinderen gaan in de zomer  
één of twee weken naar school’

Leerkracht Annemieke: ‘Ik heb het nog nooit zo leuk gehad’. 

met billboards langs de wegen. Dat was 
ook bittere noodzaak, want de school 
slonk al jaren achter elkaar en had nog 
slechts 58 leerlingen. 
Op de drie informatieavonden die de 
school organiseerde, kwamen zo’n 150 
geïnteresseerden af, uit Apeldoorn en de 
omliggende dorpen. Dit nieuwe concept 
voorzag duidelijk in een behoefte. Toch 
durfden toen nog slechts 12 ouderparen 
het aan om hun kind aan te melden. Nu, 
een paar jaar verder, zijn er nog eens bij-
na 100 leerlingen bij gekomen. Helemaal 
tegen de trend in, want ook in Gelderland 
is krimp aan de orde van de dag. 

Maar, zegt Van der Most: ‘Als je dit con-
cept echter alleen vanwege groeiam-
bities kiest, kun je er beter niet aan be-
ginnen. Je moet dit echt vanuit visie en 
overtuiging doen. Én je moet een bestuur 
hebben dat achter je staat.’ Scholen krij-
gen vanuit OCW geen extra financiering 
als zij 50 weken per jaar onderwijs aan-
bieden. Deze nieuwe manier van wer-
ken kost Sterrenschool Apeldoorn 0,25 
formatieplaats extra, met name doordat 
leerkrachten en leerkrachtondersteuners 
minder efficiënt kunnen worden inge-
roosterd en groepen in de vakantieperi-
odes kleiner zijn. ‘Gelukkig betaalt ons 
bestuur – Leerplein055 - dat vanuit de 
middelen voor vernieuwingsonderwijs’, 
besluit Van der Most. <

Juf Annemieke: ‘Week werken in de zomer geen probleem’
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Krimp en de  
rol van de MR
De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt regelmatig vragen over de manier 
waarop je als school en medezeggenschapsraad kunt omgaan met krimp. In een nieuwe brochure 
voor medezeggenschapsraden en ouders is nu alle informatie overzichtelijk samengebracht.

VOO-adv iseur Jan de Vos 
schreef de brochure. Aan-
leiding was de toegenomen 
vraag naar informatie van-

uit zowel scholen als ouders. ‘Het is altijd 
vervelend als een school wordt bedreigd 
met sluiting. Neem van mij aan dat het 
belangrijkste is dat er een open gesprek 
plaatsvindt met de ouders. Voor besturen 
betekent dit dat zij altijd moeten streven 
naar goede communicatie met ouders en 
personeel. ‘In 2014 zijn er 108 basisscho-
len gesloten. Veel scholen worden kleiner. 
De eerste vraag die scholen zich moeten 
stellen, is of zij wettelijk bestaansrecht 
kunnen houden in de toekomst. Anders 
vervalt de bekostiging en moet de school 
van rechtswege sluiten of fuseren. Voor 
ouders kan dit betekenen dat hun kinde-
ren naar een andere school moeten.’
Als een school krimpt, zijn er verschil-
lende mogelijkheden om onderwijs te 
garanderen. De Vos: ‘Een belangrijke 
vraag is of de school zelf de krimp het 
hoofd kan bieden. Anders is samenwer-
king met andere scholen gewenst. Als er 
geen andere basisscholen zijn waar een 
school mee kan samenwerken of even-
tueel mee kan fuseren, is de school op 
zichzelf aangewezen. Dan is dit overzicht 
van mogelijke stappen erg handig, maar 
ook wanneer er sprake is van fusie of een 
nevenvestiging.’ 

Opheffen
In de brochure wordt onder meer uitge-
legd aan welke normen openbare scholen 
moeten voldoen om te kunnen blijven 
bestaan. Jan de Vos: ‘Een school wordt 
opgeheven als de school niet meer aan 
de instandhoudings- of opheffingsnorm 

voldoet. De opheffingsnorm verschilt per 
gemeente. Elke vijf jaar worden de ophef-
fingsnormen aangepast op grond van de 
bevolkingsdichtheid. De opheffingsnorm 
kan variëren van minimaal 23 leerlingen 
in de dunstbevolkte gemeenten tot maxi-
maal 200 leerlingen. Een gemeente kan 
na overleg met de schoolbesturen beslis-
sen tot het splitsen van de gemeente in 
twee delen. Het dichtbevolkte gedeelte 
(stad) krijgt dan een hogere opheffings-
norm en het dunbevolkte deel van de 
gemeente een lagere. Voor het openbaar 
onderwijs gelden soms eigen criteria en 
afstandsnormen om een school onder de 
normale opheffingsnorm toch te laten 
voortbestaan. Die normen zijn kortge-
zegd dat een openbare school kan blijven 
bestaan wanneer deze binnen 5 kilome-
ter de enige openbare basisschool is en 
minimaal 50 leerlingen heeft. De andere 
mogelijkheid is dat er over de weg geme-
ten geen andere basisschool binnen 10  
kilometer is en er behoefte is aan open-
baar onderwijs.’

Medezeggenschap
Bij een fusie of samenwerking tussen 
scholen moeten de ouders en perso-
neelsleden betrokken worden. In de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS) is 
geregeld dat een schoolbestuur bij fusie 
en samenwerking een aantal zaken aan 
de medezeggenschapsraad moet voorleg-
gen: soms voor advies, maar in een aan-
tal gevallen moet er instemming van de 
MR of GMR worden verkregen. Dat is het 
geval wanneer er een fusie of overdracht 
van de school wordt voorgesteld. De MR 
moet instemmen met de inhoud van het 
fusievoorstel en met de fusie-effectrap-

portage (FER). Dat betekent dat de MR bij 
fusies altijd, ook als er geen fusietoets 
nodig is, instemmingsrecht heeft. De 
brochure bevat een compleet overzicht 
van de onderwerpen die moeten worden 
voorgelegd. Ook zijn er checklists voor de 
de MR en voor ouders opgenomen. <

Brochure bestellen
Bestellen? U kunt de brochure Omgaan met 
krimp aanvragen via www.voo.nl/uitgaven 
of door een e-mail te sturen aan voo@voo.nl 
onder vermelding van uw naam en adres. Als 
uw MR, ouderraad of school lid is van de VOO, 
betaalt u slechts 5 euro (inclusief verzend-
kosten). Normale prijs: 8,50 euro.
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Samen werkgelegenheid  
behouden in krimpregio
Het Transfercentrum 
Onderwijs Zeeland is vlak 
voor de zomervakantie van 
start gegaan. Dergelijke 
centra voor behoud van 
werkgelegenheid komen in 
meer krimpregio’s, verspreid 
door het hele land.

mogelijk leraren in dienst te houden. 
Zeeland heeft als krimpregio te maken 
met een sterke leerlingendaling. Tot 2023 
verwachten de deelnemende besturen 
een gezamenlijke afname van circa 3300 
leerlingen. Tegelijkertijd vergrijst het 
personeelsbestand. Dat betekent dat de 
jonge leraren die nu geen of voor slechts 
een beperkt aantal uren werk vinden, 
straks dus hard nodig zijn. 
‘Een afname met 3300 leerlingen komt 
neer op 130 klassen’, rekent Eric Reekers 
voor. Hij is directeur van het TCOZ. ‘Als 
we rekening houden met het aantal 
deeltijders dat in het onderwijs werkt, 
zouden we 150 tot 170 leraren kwijtra-
ken. Maar aan de andere kant zien we 
in het onderwijs een sterke vergrijzing. 
Tot 2023 gaat een kwart van het totale 
personeelsbestand met pensioen. Dan 
hebben we het hier in Zeeland over on-
geveer 700 fte’s. We moet er dus voor 
zorgen dat de jonge leraren van nu voor 

het onderwijs behouden blijven, want 
anders komen we straks in de situatie 
terecht dat we geen personeel meer 
kunnen vinden. Als je de afnemende 
vraag naar personeel als gevolg van de 
krimp en de toenemende vraag door de 
vergrijzing in een grafiek zou uitwer-
ken, dan zie je dat over de hele provincie 
het omslagpunt in het schooljaar 2018-
2019 ligt. Per bestuur kan dat overigens 
sterk verschillen, maar als je het gemid-
deld over heel Zeeland bekijkt, dan zie je 
dus dat dat omslagpunt er al over drie 
jaar zal zijn.’

Krimp komt stevig aan
Er zijn in de provincie Zeeland grote ver-
schillen in krimp. In de stedelijke gebie-
den van Middelburg, Vlissingen en Goes 
speelt het probleem nauwelijks. Daaren-
tegen zitten bijvoorbeeld Zuid-Beveland 
en Zeeuws-Vlaanderen er middenin. Die 
laatste regio heeft ook nog eens te ma-
ken met een groot aantal leerlingen dat 
over de grens in België naar school gaat. 
Daar is het mogelijk om vanaf 2,5 jaar 
naar school te gaan. Op die manier kun-
nen ouders de dure Nederlandse kinder-
opvang omzeilen. Een ander argument 
voor ouders om te kiezen voor een school 
over de grens, is dat de scholen daar 
strenger en meer gestructureerd zouden 
zijn. Leerlingen die eenmaal in België op 
school zitten, komen in de basisschooltijd 
meestal niet terug naar de Nederlandse 
kant van de grens. 
Reekers: ‘Er zijn regio’s aan te wijzen 
waar de leerlingendaling wel 10 procent 

bedraagt, per jáár! Als dat drie jaar ach-
tereen aanhoudt, dan komt dat wel heel 
stevig aan!’ 
In de pool van het TCOZ zitten vaste le-
raren, vervangers en nieuw personeel. 
‘Leraren die door de huidige leerlingen-
daling boventallig zijn verklaard, kun-
nen nu blijven werken.’ Het TCOZ is ook 
jonge leraren als vervangers aan het 
werven. ‘Via de vervangingspool doen 
zij werkervaring op en zorgen we er-
voor dat jonge leraren behouden blijven 
voor het onderwijs. We bieden zo niet 
alleen werkbehoud en werkzekerheid, 

Meer transfercentra
Zeeland is de eerste regio met een trans-
fercentrum dat met cofinanciering van 
het sectorplan PO, een samenwerking 
van het Arbeidsmarktplatform PO, het 
Participatiefonds en het Vervangings-
fonds, van start is gegaan. 

Er zijn 12 andere regio’s die ook een trans-
fercentrum willen, waarvan zeven regio’s 
inmiddels een concreet plan hebben opge-
steld. Het gaat stuk voor stuk om regio’s 
waar leerlingenaantallen dalen als gevolg 
van demografische krimp en vergrijzing. 
Dat zijn naast Zeeland, bijvoorbeeld Zuid-
Limburg en Noordoost-Groningen, maar 
ook het Groene Hart, de provincie Utrecht 
en de Kop van Noord-Holland.

Het Transfercentrum Onder-
wijs Zeeland (TCOZ) is een ge-
zamenlijke vervangingspool 
van 23 schoolbesturen in het 

primair onderwijs. Ze werken samen 
over de grenzen van de denominaties 
heen. Dat doen ze om met elkaar zoveel 

Krimp van 10 procent, per jáár!
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maar ook werkcreatie. Het is ontzettend 
belangrijk dat mensen die van de pabo 
afkomen niet af en toe een half dagje 
vervangen, maar echt het onderwijs in 
gaan. Anders ontstaat er een gat in de 
leeftijdsopbouw van ons personeelsbe-
stand’, aldus Reekers. 
Het voordeel van de ruim 20 jonge leer-
krachten die tot nu toe nieuw zijn gewor-
ven, is dat zij vaak een verfrissende visie 
op onderwijs hebben en voor leeftijdge-
noten een wervende factor kunnen zijn. 
‘Er zijn jonge collega’s die speciaal bij een 
van de deelnemende besturen gesollici-
teerd hebben om deel uit te maken van 
de vervangingspool, omdat ze nog geen 
langdurige klassenverantwoordelijkheid 
willen dragen. Zij zijn startbekwaam en 
willen eerst vooral lesgeven. Het klas-
senmanagement en het daadwerkelijk 
omgaan met ouders komen later, dat 
moeten ze nog leren. Het kan heel goed 
zijn om eerst een periode vervangings-
werk te doen.’ 

Leren met en van elkaar
Naast de gezamenlijke vervangingspool 
bestaat het TCOZ uit twee andere on-

Eric Reekers: ‘Belangrijk dat jonge leraren echt het onderwijs in gaan’

derdelen: de 3L Academie en een P&O-
netwerk. De 3L Academie, waarbij 3L 
staat voor ‘Leven Lang Leren’, richt zich 
op deskundigheidsbevordering. Er zijn 
nu 15 Zeeuwse schoolbesturen bij aan-
gesloten met in totaal ongeveer 1800 
personeelsleden. Reekers vertelt dat het 
vooral voor kleine besturen lang niet 
altijd even gemakkelijk is om een goed 
scholingsaanbod te creëren. Het com-
plete deskundigheidsaanbod van TCOZ 
is voor iedereen binnen de deelnemende 
organisaties beschikbaar. 
Het P&O-netwerk dat nu deel uitmaakt 
van het TCOZ, is een aantal jaren geleden 
ontstaan op initiatief van een P&O‘er van 
een van de schoolbesturen. Reekers: ‘Het 
gevoel om vragen aan elkaar te kunnen 
stellen, van elkaars kennis gebruik te 
kunnen maken, heeft eraan bij gedra-
gen dat het initiatief is uitgegroeid tot 
een netwerk dat regelmatig samenkomt.’ 
Besturen die niet over een eigen perso-
neelsfunctionaris beschikken, kunnen 
ook bij dit periodiek overleg aanschuiven 
om kennis met elkaar te delen en nieuw 
beleid op personeelsgebied te ontwik-
kelen. <

Zonder basisschool
Het aantal Zeeuwse dorpen zonder basis-
school neemt toe. Dat meldt de Provinci-
ale Zeeuwse Courant (PZC).

In 2007 waren er 245 basisscholen in Zee-
land. Dit schooljaar zijn het er 208. Vooral 
de laatste drie jaar gaat het hard, meldt de 
PZC. Het nieuwe schooljaar is in Zeeland 
begonnen met tien basisscholen minder 
vergeleken met het afgelopen schooljaar. 
Van de bijna 130 woonkernen die de pro-
vincie telt, hebben er 26 geen school meer. 
Het proces zal de komende jaren doorgaan, 
vertelt onderzoeker Dick van der Wouw 
van Zeeuwse Bibliotheek/Scoop in de PZC: 
‘Men heeft geprobeerd het steeds uit te stel-
len, maar nu vallen de grote klappen. Het is 
niet meer vanzelfsprekend dat elk dorp een 
school heeft.’ De voortschrijdende uitdun-
ning vergt maatregelen, legt Van der Wouw 
uit: ‘Het betekent dat je een plan moet ma-
ken voor de bereikbaarheid en regionaal 
dient te kijken: wat is voor de meeste kin-
deren de beste locatie voor een school?’
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Praten over levensvragen: 
lastig maar zinvol

Pabostudent Manon Versteeg onderzocht hoe leerkrachten 
in het openbaar onderwijs aandacht besteden aan 
levensbeschouwing. Dat thema blijkt niet altijd eenvoudig 
voor docenten die al veel op hun bordje hebben. Toch wil 
Versteeg het onderwerp aanzwengelen: ‘Gun kinderen de 
kans om zichzelf en elkaar te leren begrijpen.’

Vanaf het moment dat pabo-
student Manon Versteeg (33) 
de overstap maakte van een 
administratieve kantoorbaan 

naar het onderwijs, was het de dialoog 
met kinderen die haar greep. ‘Kinderen 
zijn eerlijk, geven geen sociaal wenselij-
ke antwoorden en jonge kinderen leven 
vaak in een wereld waar fantasie en wer-
kelijkheid in elkaar overlopen. Dat vind 
ik fascinerend. En ik vind het interessant 
om te leren wat er in hen omgaat, wie ze 
zijn en wie ze willen worden.’ Voor haar 
afstudeeronderzoek aan de pabo stortte 

Versteeg zich op het thema levensbe-
schouwing. Ze slaagde met een 8,8 voor 
haar onderzoeksverslag.
‘Hoe past u levensbeschouwelijke dia-
loog toe in de klas?’ Dat was de vraag die 
Versteeg in het kader van haar afstudeer-
project stelde aan de bovenbouwleer-
krachten van de openbare school waar 
ze stage liep. Ze hoopte zo in kaart te 
brengen hoe scholen aandacht besteden 
aan levensbeschouwing op een manier 
die past bij de identiteit van de school. 
Maar de vraag bleek een brug te ver. 
‘Veel leerkrachten konden er niet mee 

uit de voeten. Ze vonden ‘levensbeschou-
wing’ een onduidelijk begrip. Mijn con-
clusie luidt dan ook dat docenten eerst 
onderling het gesprek moeten aangaan 
over levensbeschouwing, zodat ze beter 
voor ogen hebben wat het is en hoe ze er 
aandacht aan kunnen besteden.’ 

Verklaring
Versteeg heeft wel een verklaring voor 
het feit dat levensbeschouwing een las-
tig begrip is in het openbaar onderwijs. 
‘Sommige docenten associëren het met 
godsdienst en vinden dat openbaar 
onderwijs godsdienstvrij moet zijn. Ze 
hebben een aversie tegen levensbeschou-
welijk onderwijs. Een grotere groep do-
centen geeft aan dat er al zo veel van hen 
wordt verwacht - kinderen leren lezen, 
schrijven, rekenen - dat het er in de prak-
tijk gewoon bij inschiet.’ 
Een gemiste kans, vindt Versteeg. Zelf 
heeft ze geen enkele moeite het belang 
van levensbeschouwing in te zien en te 
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  LEVENSBESCHOUWING		

benoemen. ‘Door met kinderen in ge-
sprek te gaan over levensvragen. Hoe zie 
je de wereld? Wat maakt je blij? En wat 
verdrietig? Zo vormen kinderen zich een 
beeld van zichzelf, elkaar en de wereld. 
Als je daar geen aandacht aan besteedt, 
ontneem je ze de kans zichzelf en elkaar 
te leren begrijpen.’ 
Tijdens een van haar stages ondervond 
Versteeg zelf dat het een uitdaging is om 
levensbeschouwelijke gesprekken in de 
klas te leiden. Allereerst moest ze ervoor 
zorgen dat het geen chaos werd, waarin 
alle kinderen door elkaar heen praatten. 
Maar belangrijker nog, ze moest erop let-
ten haar ‘juffenmodus’ uit te zetten. ‘Ik 
probeer dan niet te veel uit te gaan leg-
gen hoe het zit, maar de kinderen aan te 
zetten zelf te praten en verder te denken.’

Kansen in de klas
Wanneer ze als leerkracht aan de slag 
gaat - ze is nog op zoek naar een vaste 
baan – is ze vast van plan het bewust-
wordingsproces bij collega-docenten aan 
te zwengelen. ‘Juist openbaar onderwijs 
biedt kansen voor levensbeschouwing 
in de klas. Anders dan thuis, heb je in de 
klas een situatie waarin 30 kinderen met 
een unieke achtergrond en eigen ideeën 
en gewoonten samen zijn. Dat biedt de 
mogelijkheid om te leren van en over 
ideeën en inzichten waar je thuis niet 
mee in aanraking komt.’ 
Versteeg onderzocht voor haar afstudeer-
project ook manieren om levensbeschou-
welijke thema’s te bespreken in de klas. 
Ze deed daarvoor onder meer inspiratie 
op bij de Dialoogschool, die kinderen de 
supermarkt in stuurde om foto’s te ma-
ken van levensbeschouwelijke thema’s. 
‘Dat vind ik mooi, want zo kunnen kin-
deren zelf de onderwerpen aandragen. 
Een jongen fotografeerde zichzelf bij-
voorbeeld tussen twee pakjes kip, een 
bio- en een plof-variant, en stelde daarbij 
de vraag: ‘De ene is goedkoop en veel, de 
andere duur en weinig. Welke moet ik nu 

kopen?’ Zo’n dilemma kun je in de klas 
verder uitdiepen.’ 
Ook een excursie in de wijk, naar een 
kerk, moskee of museum kan inspiratie 
leveren om in gesprek te gaan, sugge-
reert Versteeg. ‘Kinderen zijn van na-
ture nieuwsgierig. Ook naar elkaar. Dat 
kun je gebruiken om wederzijds begrip 
voor onderlinge verschillen te kweken.’ 
Ze refereert aan pestprogramma’s, waar 
wel tijd en geld voor wordt vrijgemaakt. 
‘Door aandacht te besteden aan elkaars 
beweegredenen en overtuigingen, pak je 
pesten echt bij de basis aan.’ 

Emoties
Naast het begrip voor onderlinge ver-
schillen, denkt Versteeg dat ruimte voor 
gesprek in de klas bijdraagt aan het 
herkennen van overeenkomsten. Toen 
ze stage liep bij een groep 6 kwam een 
aangeslagen leerling naar haar toe. Hij 
woonde op een boerderij en er was een 
koe overleden. Versteeg vroeg of hij er 
over wilde vertellen in de klas. ‘Dat deed 
hij. Maar hij was emotioneel en moest 

‘Kinderen die normaal niet met elkaar optrokken,  
sloegen nu een arm om elkaar heen’

hard huilen tijdens zijn verhaal. Dat trig-
gerde iets bij de andere leerlingen.’ 
Het werd een tranendal waarin de een 
vertelde over het verlies van zijn oma en 
een ander over een zieke tante. ‘Kinderen 
die doorgaans niet met elkaar optrokken, 
sloegen troostend een arm om elkaar 
heen, ze herkenden het basale verdriet 
dat verlies teweegbrengt. Dat was ont-
roerend om te zien.’ Daarna liet Versteeg 
de kinderen een traan en een ster maken. 
Op de traan schreven ze wie ze misten 
en waarom en op de ster schreven ze een 
wens voor die persoon. 
‘Op die manier wilde ik er een positieve 
draai aan geven. Als ik zie dat iets de kin-
deren aangrijpt, maak ik daar tijd voor.’ 
Versteeg is ervan overtuigd dat dit soort 
gesprekken kinderen uiteindelijk ook bij-
draagt aan de bij reguliere vakken. ‘Jezelf 
leren kennen en het gevoel hebben dat 
je er mag zijn, dat geeft zelfvertrouwen. 
En kinderen met zelfvertrouwen durven 
risico te nemen, fouten te maken en om 
hulp te vragen. Zo leren ze uiteindelijk 
ook beter schrijven en rekenen.’ <

Manon Versteeg ontdekte: ‘Veel leerkrachten vinden levensbeschouwing  
een onduidelijk begrip’
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Voortgezet onderwijs wil  
alsnog toetsscores zien
Het merendeel van de scholen in het voortgezet onderwijs neemt geen genoegen met 
het schooladvies van de basisschool. Zij vragen toch om aanvullende toetsscores. Dit 
onderzocht de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) onder 500 ouders en leerkrachten. 
Daarmee gaan de scholen in tegen de beleidswijziging dat voortaan het schooladvies 
doorslaggevend is.

Het begin van het schooljaar 
is voor velen een spannende 
periode, zeker voor de leer-
lingen van de eerste klas van 

het voortgezet onderwijs. Dit jaar voor 
het eerst schreven zij zich op de school 
van hun keuze in voordat de resultaten 
van de eindtoets (vroeger Citotoets) er 
waren. Het advies van de basisschool 
zou dan doorslaggevend zijn, zo is het 
idee achter deze beleidswijziging. 
De VOO vroeg deze zomer 500 ouders en 
leerkrachten uit haar achterban hoe zij 
deze wijziging hebben ervaren. De mees-
te respondenten zijn tevreden met de 
nieuwe gang van zaken. Toch komen er 
enkele opmerkelijke bevindingen voort 
uit het onderzoek. 
Scholen voor voortgezet onderwijs mo-
gen behalve het advies van de basis-
school geen andere gegevens gebruiken 

of eisen stellen voor plaatsing, zoals een 
eigen toelatingstoets of andere toet-
sen in het primair onderwijs (eerdere 
Citoscores, entreetoets, gegevens uit 
het leerlingvolgsysteem of een IQ-test). 
Driekwart van de ondervraagde basis-
schoolleerkrachten geeft aan dat het 
voortgezet onderwijs toch aanvullende 
informatie wenste, zoals de uitslag van 
een Citotoets. 

Momentopname
In verreweg de meeste gevallen komt de 
score op de eindtoets overeen met het ad-
vies van de basisschool, zo blijkt uit het 
onderzoek van de VOO. Wanneer het re-
sultaat van de eindtoets hoger is dan het 
advies van de basisschool, moet deze het 
advies heroverwegen. Dat betekent nog 
niet dat het advies wordt aangepast. Van 
de ondervraagde leerkrachten geeft 60 

procent aan dat zij na een hogere toets-
score inderdaad het aanvankelijke advies 
heeft aangepast, 40 procent zag hier geen 
reden toe. Leerkrachten geven in meer-
derheid aan dat bij hun advies niet alleen 
wordt gekeken naar de ‘harde scores’, 
maar dat ook werkhouding, inzet en con-
centratie van het kind een belangrijke rol 
spelen bij het doorverwijzen: ‘Ons advies 
is gebaseerd op een langere periode en 
niet op één toets’, zo zegt een leerkracht. 
Een ouder zegt hierover: ‘Wij zijn het met 
de school eens dat deze school goed bij 
ons kind past. Leraren zien het kind alle 
schooldagen en kunnen hierdoor een be-
tere keus maken, de toets is voor ons een 
momentopname.’

Vragen staat vrij 
Scholen voor voortgezet onderwijs die meer informatie willen in verband 
met de plaatsing van een leerling, mogen basisscholen vragen om toetssco-
res. De VOO wijst erop dat het vragen van extra informatie indruist tegen de 
maatregel om het schooladvies leidend te laten zijn.

De Helpdesk van VOS/ABB bevestigt dat het wettelijk zo is geregeld dat scholen 
voor voortgezet onderwijs de toelating van een leerling niet meer mogen laten 
afhangen van zijn of haar scores op de centrale eindtoets. Plaatsing gebeurt 
voortaan op basis van het advies van de basisschool. Dit neemt echter niet 
weg dat vo-scholen om toetsscores mogen vragen. Basisscholen zijn echter niet 
verplicht deze gegevens te verstrekken. Als ze daartoe willen overgaan, moeten 
ze daarvoor toestemming vragen aan de ouders van de desbetreffende leerling.
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Dakpanklassen
Zeven procent van alle ondervraagde ou-
ders geeft aan dat hun kind uiteindelijk 
een hoger advies heeft gekregen. Slechts 
de helft daarvan heeft daarna hun kind 
daadwerkelijk op een ander school-
niveau weten in te schrijven. Leerkrach-
ten wijzen in dit verband op het belang 
van zogenaamde dakpanklassen: hier 
zitten verschillende niveaus samen in 
één klas, waardoor op een later moment 
bezien kan worden welk niveau het beste 
bij de leerling past.

Zorgwekkend
De VOO heeft de beleidswijziging van 
harte toegejuicht. ‘Het is meer dan te-
recht dat het advies van de leerkracht 
in groep acht zwaarder weegt dan de 
eindtoets’, zo zegt directeur Rein van 
Dijk. ‘De basisschool weet namelijk 
meer van een leerling dan een toets-
score ooit kan uitdrukken. Ik ben dan 
ook verbaasd dat driekwart van de 
scholen voor voortgezet onderwijs toch 
om aanvullende informatie vraagt. Er 
bereiken ons bovendien signalen dat er 

Onderwijsinspectie waarschuwt  
voor ‘perverse prikkels’
In het onderwijsverslag van de Inspectie 
van het Onderwijs wordt aandacht be-
steed aan de ongewenste effecten van de 
verschuiving van de eindtoets. Op pagina 
80 schrijft de inspectie: ‘In diverse regio’s 
maken scholen voor basis- en voortgezet on-
derwijs al jaren afspraken over de gegevens 
die bij het schooladvies worden betrokken. 
Nu het schooladvies vanaf 2015 leidend is bij 
de toelating tot het voortgezet onderwijs, is 
het aannemelijk dat er nieuwe afspraken 
worden gemaakt. In sommige steden is af-
gesproken dat bij het schooladvies toetsen 
van het leerlingvolgsysteem een belang-
rijke rol krijgen, soms al vanaf groep 6. Dat 
deze toetsen worden benut als hulpmiddel 
bij het bepalen van een schooladvies voor 
het voortgezet onderwijs is logisch. Er zijn 
echter ook risico’s aan verbonden. Het eerste 
is dat als resultaten behaald op circa tienja-
rige leeftijd al medebepalend zijn voor het 
advies, selectie dan wel op een zeer vroeg 
moment plaatsvindt. Voor bijvoorbeeld 
leerlingen die met een taalachterstand aan 
de school beginnen, vormt dit een evident 

nadeel. Het tweede risico is dat het school-
advies op basis van het leerlingvolgsysteem 
vaak berust op de vakken rekenen en be-
grijpend lezen. Dit is een beperking ten op-
zichte van de situatie waarin de eindtoets 
medebepalend is, aangezien de eindtoets 
een bredere range van vakken bestrijkt 
(ook schrijven, spelling, woordenschat en 
studievaardigheden). Het derde risico is dat 
scholen, leerlingen én ouders de toetsen van 
het leerlingvolgsysteem gaan zien als een 
(toelatings)examen, wat mogelijk perverse 
prikkels oplevert. Leerlingvolgsysteemtoet-
sen zijn in eerste instantie bedoeld als hulp-
middel om het onderwijs op de leerlingen 
af te stemmen. De beste garantie voor een 
goed basisschooladvies is een basisschool 
die met kennis van de leerlingen, gekop-
peld aan evaluatie van de kwaliteit van de 
in de voorgaande jaren afgegeven adviezen, 
een professionele inschatting maakt over 
het best passende vervolgonderwijs voor 
iedere leerling. Onderzoek heeft laten zien 
dat basisscholen in staat zijn die rol waar 
te maken.’ 

in bepaalde regio’s afspraken zijn tus-
sen scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs om de resultaten van het leer-
lingvolgsysteem bepalend te laten zijn 
voor het eindadvies. Natuurlijk weegt 
het leerlingvolgsysteem mee in het 
schooladvies, daar is het voor bedoeld. 
Maar als je het bepalend laat zijn, ben 
je dus nog verder van huis: niet de re-
sultaten van de eindtoets, maar de re-
sultaten van een stel toetsen die je jaren 
eerder maakte, zijn dan doorslaggevend. 
Het selectiemoment wordt zo juist nog 
meer vervroegd. En we selecteren in Ne-
derland al zo vroeg. Bovendien wordt zo 
voorbijgegaan aan de vakken die niet in 
het leerlingvolgsysteem staan, want het 

‘Zo wordt selectiemoment nog meer vervroegd’

leerlingvolgsysteem registreert vaak al-
leen taal, lezen en rekenen. Natuurlijk 
wordt hiermee de houding en motivatie 
van een leerling niet meegewogen. Dat 
vind ik zorgwekkend.’

Samenwerking
Voor een goede overgang is een goede 
samenwerking tussen voortgezet onder-
wijs, primair onderwijs en de ouders de 
beste garantie. Een leerkracht verwoord-
de dit tijdens het onderzoek als volgt: ‘Wij 
onderhouden warme contacten met de 
scholen in het voortgezet onderwijs. We 
hebben zeer regelmatig contact en ko-
men samen met de ouders tot een wel-
overwogen advies.’ <

De eindtoets: score komt  
meestal overeen met advies
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	AANSPRAKELIJKHEID
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

‘Bepaal welke risico’s 
aanvaardbaar zijn’

Aansprakelijkheid is een onderwerp dat sterk leeft. Dat blijkt wel uit het grote aantal 
aanmeldingen voor de bijeenkomsten die VOS/ABB dit najaar hierover verspreid over het 
land organiseert. Er zijn nog plaatsen vrij, maar wacht niet te lang met inschrijven. 

VOS/ABB werkt voor deze re-
giobijeenkomsten samen 
met accountmanager Henri 
Damen van verzekerings-

partner Aon. Hij is zeer goed op de 
hoogte van wat er op het gebied van be-
stuurders-, beroeps- en bedrijfsaanspra-
kelijkheid in het onderwijs speelt. Niet 
alleen voor zijn werk is hij nauw betrok-
ken bij allerhande zaken die het primair 
en voortgezet onderwijs aangaan, hij is 
op persoonlijke titel ook toezichthouder 
bij een middelgroot schoolbestuur voor 

primair onderwijs. In beide rollen weet 
hij hoe belangrijk het is dat bestuurders 
en toezichthouders goed op de hoogte 
blijven van wat er op het gebied van 
aansprakelijkheid speelt. 

Juridisering
Dat aansprakelijkheid tegenwoordig een 
onderwerp is dat sterk leeft, ook binnen 
het onderwijs, heeft volgens Damen te 
maken met de juridisering van de Ne-

Leraar werkt niet op suikerpoli
Het prikken van leerlingen met diabetes kan geen extra taak van leraren 
zijn, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb), omdat zij aansprakelijk 
kunnen worden gesteld als het misgaat. De Helpdesk van VOS/ABB legt 
uit dat het genuanceerder ligt dan de bond denkt. 

Het ministerie van OCW kwam in 
juni met een protocol over diabetes-
zorg in het basisonderwijs. Daarin 
staat dat leraren onder bepaalde 
voorwaarden diabeteshandelingen 
mogen uitvoeren. AOb-bestuurder 
José Muijres raadt docenten af hier-
aan mee te werken, want ‘je kunt 
als leraar zelf aansprakelijk worden 
gesteld als het fout gaat.’ 

Genuanceerd
De Helpdesk van VOS/ABB relati-
veert het aansprakelijkheidsrisico 
voor leraren. Als die beschikken 
over een medische-bekwaamheids-
verklaring en zorgvuldig handelen, 
zullen zij niet aansprakelijk worden 

gesteld als het onverhoopt misgaat. 
Leraren kunnen wel aansprake-
lijk worden gesteld als ze geen be-
kwaamheidsverklaring hebben 
en/of met opzet onoordeelkundig 
handelen. 
VOS/ABB benadrukt dat het van 
belang is voor een personeelslid om 
altijd een goede afweging te maken 
over het al of niet uitvoeren van 
eventuele medische handelingen. 
Ze kunnen hiertoe niet worden ver-
plicht. Wel is het zo dat de school dit 
in het kader van passend onderwijs 
moet regelen, in overleg met de ou-
ders van het kind. < Informatie: Help-
desk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 
uur, helpdesk@vosabb.nl

Henri Damen:  
‘Voorbeeld is  
een claim over  
kostbare bijlessen’
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‘Toezichthouders en bestuurders  
houden elkaar scherp’

Wanneer en waar?
De najaarsbijeenkomsten van de re-
gionale Contactgroepen Governance 
over aansprakelijkheid zijn steeds op 
een donderdag van 19.30 tot 21.30 uur.

•  1 oktober, VOS/ABB Woerden
•  15 oktober, VOS/ABB Woerden
•  29 oktober, MFA Schakelveld Assen
•  12 november, Van der Valk Hoorn
•  19 november, De Meulvliet Tholen
•  10 december, Van der Valk Eindhoven
Deelname is gratis voor leden van 
VOS/ABB. 

U kunt zich voor de bijeenkomst van 
uw keuze aanmelden door een e-mail 
te sturen aan welkom@vosabb.nl onder 
vermelding van ‘Contactgroep Gover-
nance’ en de datum van de bijeenkomst 
die u wilt bijwonen. Vermeld in uw mail 
duidelijk uw naam, uw organisatie en 
het telefoonnummer waarop wij u kun-
nen bereiken.

geschorst is of geen goed onderwijs zou 
hebben gekregen, waardoor kostbare bij-
lessen nodig zouden zijn. Dat kan onder 
beroepsaansprakelijkheid vallen. Er kan 
ook sprake zijn van bedrijfsaansprake-
lijkheid, bijvoorbeeld als er onder school-
tijd schade ontstaat aan spullen van 
leerlingen of, erger, als een leerling on-
der schooltijd letsel oploopt of zelfs over-
lijdt. Daarnaast heb je nog bestuurders-
aansprakelijkheid. Daarvan kan sprake 
zijn als de organisatie financiële schade 
lijdt door fout beleid. Ook daar kunnen 
behoorlijke claims aan vastzitten. Kijk 
naar grote kwesties, zoals die van de 
omgevallen onderwijskolos Amarantis 
en het ROC Leiden dat een veel te duur 
gebouw liet neerzetten. En eerder bij het 
Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, 
waar sprake was van bouwfraude.’

Afweging per geval
Op de bijeenkomsten zal Damen aan 
de hand van onder andere actuele wet-
geving informatie geven over wat aan-
sprakelijkheid voor bestuurders, toe-
zichthouders en onderwijsorganisaties 
kan betekenen. Daarbij zal de vraag cen-
traal staan hoe op aansprakelijkheid kan 
worden geanticipeerd en wat er mogelijk 
is om het risico van aansprakelijkheid zo 
klein mogelijk te maken. 
‘Als accountmanager van Aon identifi-
ceer en kwantificeer ik aansprakelijk-

heidsrisico’s. Het is aan de schoolbe-
sturen zelf om te bepalen welke risico’s 
aanvaardbaar zijn. Dat kan per organi-
satie verschillen. Denk aan de kans op 
een grote calamiteit op school als gevolg 
van achterstallig onderhoud. Hoeveel 
leerlingen en personeelsleden kunnen 
daardoor gewond raken of overlijden en 
wat betekent dat voor het financiële ri-
sico dat de organisatie loopt? Een ander 
voorbeeld: er zijn fouten ontdekt in de 
constructie en het gebouw is daardoor 
drie maanden niet bruikbaar. Welke 
kosten zijn daaraan verbonden en wie 
is daarvoor aansprakelijk? Zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Je zou bijna denken 
dat het levensgevaarlijk is om bestuur-
der of toezichthouder in het onderwijs te 
zijn, maar dat is natuurlijk onzin. Risico’s 
die aanvaardbaar worden geacht, hoef je 
niet per se te verzekeren. Andersom is het 
natuurlijk raadzaam dat wel te doen. Het 
is altijd een afweging die bestuurders 
per geval moeten maken. Toezichthou-
ders hebben daarbij een signalerende en 
adviserende rol. Drie vragen zijn daarbij 
essentieel: welk beleid heeft het bestuur, 
hoe bevraagt de toezichthouder de be-
stuurder en hoe informeert de bestuur-
der de toezichthouder?’ 

Interactieve bijeenkomsten
Actuele ontwikkelingen die verband 
kunnen houden met aansprakelijk-
heidsrisico’s zijn onder meer de doorde-
centralisatie van het buitenonderhoud 
in het primair onderwijs en demografi-
sche krimp en prognoses van het aantal 
leerlingen waarop het personeelsbeleid 
moet zijn afgestemd. Wat ook speelt, is de 
invoering van de Wet werk en zekerheid, 
waardoor een aantal belangrijke onder-
delen van het ontslagrecht en het recht 
op vaste arbeidscontracten verandert. 
Een deel van de bijeenkomsten zal aan 
de hand van verscheidene casussen een 
interactief karakter hebben.
Henri Damen is niet de enige die de 
regiobijeenkomsten verzorgt. Ook ju-
ridisch adviseur mr. José van Snek van 
de Helpdesk van VOS/ABB en de senior 
beleidsmedewerkers Hans Teegelbeckers 
en mr. Janine Eshuis van VOS/ABB zullen 
er bijdragen aan leveren. <

derlandse maatschappij. ‘Je ziet meer dan 
vroeger ouders die bij een geschil met de 
school van hun kind direct een claim 
indienen. Bijvoorbeeld als ouders van 
mening zijn dat hun kind ten onrechte 

  AANSPRAKELIJKHEID	
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TEKST: FLORA BREEMER EN LIZZY WIJNEN
BEELD: AMNESTY INTERNATIONAL E.A.

Kinderrechten 
als rode draad
Openbare scholen worden vaak geassocieerd met 
vrijheid, creativiteit en zelfstandigheid. Positieve 
eigenschappen die passen bij deze tijd. Toch scoren zij in 
de beeldvorming minder hoog als het gaat om begrippen 
als respect en orde. Daar kunnen openbare scholen best 
iets aan doen.

Volgens het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP) worden 
christelijke scholen vaak van-
zelf geassocieerd met ‘orde en 

discipline’ en ‘aandacht voor normen en 
waarden’. Openbare scholen scoren juist 
goed op de eigenschappen ‘vrijheid, cre-
ativiteit en zelfstandigheid’. Die associ-
aties zijn positief, zolang zij niet worden 
uitgelegd als een vorm van wanorde of 
uit de hand gelopen individualisme. Nu 
gebruiken christelijke scholen de Bijbel 
als morele inspiratiebron, in ieder geval 
is dat zo op papier. Openbare scholen 

kennen die bron niet, maar creëren dank-
zij hun eigen kernwaarden evengoed 
een respectvol en veilig schoolklimaat 
voor leerlingen en docenten. Desalniet-
temin lijken christelijke scholen minder 
moeite te hebben om zich te profileren als  
scholen waar kinderen omgangsnormen 
en een moreel kader mee krijgen. Door 
beter zichtbaar te maken welk moreel 
kompas de openbare scholen inspireert, 
kan een positiever beeld ontstaan. De 
kinder- en mensenrechten zoals die zijn 
vastgelegd in de Grondwet en de Uni-
versele Verklaring voor de Rechten van 

Profileer uw openbare school  
met mensenrechteneducatie
Met mensenrechteneducatie kunt u de positionering van uw openbare school 
verbeteren. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bieden gratis 
workshops aan. U kunt met mensenrechteneducatie laten zien dat uw openbare 
school moreel goed onderwijs geeft. De kinderrechten en de mensenrechten zijn 
immers de morele basis van onze samenleving en daarmee voor het openbaar 
onderwijs. Adviseurs Marleen Lammers van VOS/ABB en Flora Breemer van 
VOO geven gratis workshops over mensenrechten als profileringskans voor 
het openbaar onderwijs. De opgedane kennis wordt door VOS/ABB en VOO ge-
deeld met andere scholen voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.  
< Informatie: Marleen Lammers, 0348-405200, welkom@vosabb.nl of Flora Breemer,  
06-19917842, f.breemer@voo.nl.



MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS | 31

  KINDERRECHTEN		

de Mens, kunnen een inspiratiebron zijn 
voor het openbaar onderwijs, zelfs een 
kloppend hart. 

Kinderrechten
De kernwaarden van het openbaar on-
derwijs vinden hun oorsprong in de 
principiële gelijkwaardigheid van alle 
mensen en kinderen: in het openbaar 
onderwijs is elk kind en iedere docent 
welkom. Deze gelijkwaardigheid vormt 
eveneens het grondbeginsel van de kin-
der- en mensenrechten. Die rechten zijn 
vastgelegd in onze Grondwet en in de 
Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens, die door de Verenigde Na-
ties is vastgelegd. De verklaring is even-
eens een belangrijke bron voor het kern-
leerplan voor burgerschapsvorming van 
de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). 

Niet meetbaar, toch onmisbaar
De laatste jaren heeft het onderwijs 
zich in Nederland vooral gericht op de 
ontwikkeling van meetbare leerop-
brengsten. Niet alleen op de lerarenop-
leidingen werden de eisen strenger, ook 
scholen gingen aan de slag om bijvoor-
beeld taal- en rekenvaardigheden op een 
hoger plan te brengen. Tegelijkertijd lijkt 
er minder aandacht te zijn besteed aan 
morele vorming in het onderwijs. Een 
van de redenen daarvoor is dat de resul-
taten van die morele vorming moeilijk 
meetbaar zijn. Dat zegt Joep Dohmen, 
emeritus hoogleraar ethiek aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek in Utrecht. 
Maar we verwachten wel van kinderen 
dat zij hun eigen identiteit zelfstandig 
ontwikkelen. En daarvoor is juist die mo-
rele vorming van groot belang. Martha 
Nussbaum, een bekende Amerikaanse 
filosofe en schrijfster, pleit er daarom 
voor dat scholen investeren in morele 
vorming. 
Nussbaum schrijft: ‘Het gaat om de zelf-
vorming van jonge mensen tot autonome 

en emotioneel betrokken individuen en 
(wereld)burgers.’ Dat moet ook het stre-
ven zijn van de openbare school, die wil 
dat leerlingen behalve goede leerpresta-
ties ook een zelfbewuste en betrokken 
houding laten zien, waarmee zij later 
volwaardig deel van de samenleving 
kunnen zijn. Kinderen leren dat op school 
en kinderrechteneducatie kan richting 
geven aan dit onderwijs. Het is daarmee 
niet zozeer een nieuwe taak voor het 
onderwijs, maar eerder het bindmiddel 
voor alles wat je op school al doet. Het 
verbindt de school vanuit een gezamen-
lijk hart, waardoor de schoolgemeen-
schap meer eendracht, trots en identiteit 
krijgt en uitstraalt. Bovendien biedt het 
een solide basis voor morele- en burger-
schapsvorming bij leerlingen.

Pedagogisch concept 
Elke school denkt na over het type on-
derwijs dat het beste past bij de school 
en haar populatie. Sommige scholen pro-
fileren zich door een vastomlijnd onder-
wijsconcept als montessori of een andere 
vorm van traditioneel vernieuwingson-
derwijs. Maar ook nieuwe concepten 
zien het daglicht, zoals Onderwijs voor 
een Nieuwe Tijd (O4NT). Meestal richt de 
visie zich daarmee op pedagogische en 
onderwijskundige aspecten. Maar een 
school is ook een waardengemeenschap, 
waar leerkrachten vanuit een moreel ka-
der handelen: ze leren kinderen en jon-
geren wat goed is voor henzelf, voor de 
ander en voor de wereld. Daarbij kunnen 
de kinderrechten als uitgangspunt die-
nen. Wereldwijd bestaan er op scholen 
verschillende vormen van kinderrech-
teneducatie. Kinderrechtenscholen zijn 
scholen waar de kinderrechten een in-
tegraal deel uitmaken van alle aspecten 
van de school: de organisatie, de cultuur 
en het curriculum. 
Onderzoek naar kinderrechteneducatie 
door de Canadese wetenschappers Brian 

Howe en Katherine Covell heeft aange-
toond dat leerlingen op deze scholen 
meer betrokken zijn bij de school en de 
maatschappij en beter participeren. Zij 
laten meer coöperatief gedrag zien en 
ook komt pesten minder vaak voor. Ook 
komen er onder docenten significant 
minder gevallen van stress en burn-out 
voor op kinderrechtenscholen: docenten 
rapporteren op deze scholen vaker een 
gevoel van vervulling en welslagen te 
hebben in hun werk. 

Profilering van het openbaar  
onderwijs
Kinder- en mensenrechteneducatie kan 
dus op veel terreinen een meerwaarde 
zijn voor het onderwijs. Het biedt scho-
len het broodnodige tegenwicht aan de 
economisch gedreven aandacht voor 
meetbare opbrengsten. En het vormt 
een waardevolle bron voor de dialoog op 
school. Openbare scholen, waar de gelijk-
waardigheid van kinderen en docenten 
van oudsher de basis is, kunnen de kin-
der- en mensenrechten als seculiere bron 
gebruiken bij hun eigen profilering. Een 
rode draad voor het openbaar onderwijs, 
dat de veelzijdige ontwikkeling van de 
leerlingen dient en bijdraagt tot hun 
vorming, met aandacht voor de beteke-
nis van de verscheidenheid in levensbe-
schouwelijke en maatschappelijke waar-
den, zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving. <

Een solide basis voor burgerschapsvorming

Als bron van dit artikel gelden de volgende artikelen. 
–  Dohmen, L.J.M.C. & Hartog, I. (2014). Bildung en burgerschap. Martha 

Nussbaums pleidooi voor een brede humanistische vorming. In R. 
Tinnevelt & Y. Denier (Eds.), Martha Nussbaum. Filosofie als activisme 
(Denkers). Klement & Pelckmans.

–  Lammers, M. (2015) Kinder- en Mensenrechten als inspiratie voor het 
openbaar onderwijs. In: Waardenwerk, Journal of Humanistic studies, 
editie 60

–  Oomen, B. & Vrolijk, M. (2010). Inspiratie voor mensenrechteneducatie. 
Leiden: Stichting NJCM-Boekerij

–  Herweijer, L. & Vogels, R. (2004) Ouders over opvoeding en onderwijs. 
Den Haag: SCP

–  Covell, K., Howe, R.B. & MacNeil, J.K. (2008). Rights, Respect and Res-
ponsibility: Final Report on the County of Hampshire Rights Education 
Initiative. Nova Scotia, Canada: Children’s Rights Centre, Cape Breton 
University.
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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

Wijzigingen ouderschapsverlof
Wat is er gewijzigd ten aanzien van het ouderschapsverlof?
Sinds 1 januari 2015 mag een werknemer 
direct na indiensttreding een beroep doen 
op ouderschapsverlof. Wel moet de werk-
nemer het verlof minimaal 8 weken voor 
aanvang ervan aanvragen. Tot 1 januari 
2015 moest opname van verlof aan bepaal-
de eisen voldoen. Zo moest de werknemer 
het verlof in beginsel in een aaneengeslo-
ten periode opnemen en mocht per week 
niet meer dan de helft van de arbeidsduur 
ouderschapsverlof worden genoten. De 
wettelijke basis voor deze bepalingen is 
geschrapt en ook die bepalingen daarover 
in de CAO PO en VO zijn niet meer geldig.
 Werknemers krijgen een budget aan ou-
derschapsverlof ter waarde van 26 maal 
de arbeidsduur per week, zij bepalen zelf 

(uiterlijk 8 weken van tevoren) hoe zij 
dit verlof willen inzetten en op welke 
momenten. Als werkgever kun je alleen 
indien er sprake is van zwaarwegende 
bedrijfs- of dienstbelangen de invulling 
van het verlof in overleg met de werkne-
mer wijzigen. Als werknemers hun ou-
derschapsverlof nog niet geheel hebben 
genoten op het moment dat hun dienst-
verband eindigt, mogen zij het resterende 
deel sinds 1 januari 2015 meenemen naar 
de volgende werkgever. Als werkgever 
bent u verplicht om bij te houden op hoe-
veel uur ouderschapsverlof een werkne-
mer nog recht heeft en een verklaring 
daaromtrent op verzoek van de werkne-
mer te verstrekken. <

Overgangsregeling transitievergoeding
Hoe ziet de overgangsregeling transitievergoeding eruit?
Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs 
hoeven hun werknemers tot 1 juli 2016 
geen transitievergoeding te betalen. In 
het besluit overgangsrecht transitiever-
goeding is bepaald dat sectoren die al een 
bovenwettelijke uitkering betalen, geen 
transitievergoeding hoeven te betalen tot 
1 juli 2016. Het primair en voortgezet on-
derwijs vallen onder deze regeling, omdat 
in de WOPO en de WOVO een bovenwet-
telijke uitkering is geregeld bij ontslag. Dit 
betekent dat als een werknemer bij ont-
slag aanspraak heeft op een bovenwet-
telijke WW-uitkering, het bevoegd gezag 
niet verplicht is om een transitievergoe-
ding uit te betalen. 
Er ontstaat wel een aanspraak op een 
transitievergoeding als de werknemer 
afstand doet van deze rechten die hij con-
form de WOPO of de WOVO heeft (maar 
vermoedelijk zullen niet veel werkne-

mers dit doen). Een werknemer die zelf 
ontslag neemt, krijgt geen (bovenwet-
telijke) WW-uitkering toegekend, maar 
heeft conform de reguliere regelgeving 
ook geen aanspraak op een transitie-
vergoeding. Een werknemer die wel 
aanspraak zou kunnen maken op een 
(bovenwettelijke) WW-uitkering, maar 
hier geen beroep op doet, krijgt ook geen 
transitievergoeding uitgekeerd (in het lo-
pende overgangsrecht). De enige uitzon-
dering zijn de werknemers die op grond 
van ziekte- en of arbeidsongeschiktheid 
ontslagen worden en aanspraak maken 
op een WIA-uitkering. Zij kunnen het 
recht op een bovenwettelijke of aanslui-
tende WW-uitkering niet verzilveren en 
derhalve maken zij wel aanspraak op de 
transitievergoeding. Dit geldt voor een 
werknemer die aanspraak heeft op een 
IVA- of een WGA-uitkering. <
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VOO helpdesk  
voor leden

 

Elke schooldag 
tussen 9.00 en 
12.00 uur

 

De helpdesk 
van VOO geeft 
dagelijks advies

 

Voor school-
leiders, MR en 
ouderraad

Mail uw vraag naar 
helpdesk@voo.nl  
of bel tussen 10.00  
en 13.00 uur naar  
036-7116178

Hulp of advies 
nodig?
036-7116178

Planning studiedagen
Onze school wil een studiedag inplannen voor de leerkrachten van groep 
3 tot en met 8, terwijl groep 1 en 2 op die dag gewoon naar school moeten. 
Wij vinden dit als ouders lastig. Mag de school dit doen en heeft onze 
medezeggenschapsraad (MR) hier nog iets over te zeggen?

Ja, uw school mag dit doen. Door het 
inplannen van een studiedag is voor 
de leerlingen sprake van het toepassen 
van een vierdaagse lesweek. Voor de 
groepen 1 en 2 is een vierdaagse lesweek 
toegestaan, maar in groep 3 tot en met 
8 mag dat slechts 7 maal per schooljaar. 
Daarbij moeten die vierdaagse lesweken 
evenwichtig over het jaar verspreid zijn. 

Uw MR heeft hier verder geen stem in. 
Meestal plannen scholen studiedagen 
in waarbij alle leerlingen vrij zijn, maar 
het is dus mogelijk voor een deel van de 
school een studiedag in te plannen. Van 
de school mag verder worden verwacht 
dat dit tijdig wordt meegedeeld aan de 
ouders, zodat zij voor opvang van hun 
kinderen kunnen zorgen. <

Zittingsduur in MR
Wij willen de zittingsduur in de MR beperken tot twee termijnen van drie jaar. 
Mag dit?

Nee, het is ongebruikelijk en in juridische 
zin niet houdbaar om het aantal zittings-
termijnen in te perken. Wel bepaalt u als 
MR zelf in uw reglement de zittingsduur 
van een termijn, want de Wet medezeg-
genschap op scholen (WMS) schrijft dat 

niet voor. Doorgaans duurt een termijn 
in het primair onderwijs drie jaar, maar 
twee of vier komt ook voor. Zolang ie-
mand werkzaam is op school of een kind 
heeft op school, kan hij zich verkiesbaar 
stellen voor de MR. <

Nieuwe directeur
Onze directeur stapt binnenkort over naar een andere school van een ander 
schoolbestuur. Welke rechten en plichten heeft onze MR met betrekking tot 
zijn opvolging?

Uw MR heeft op grond van de Wet mede-
zeggenschap op scholen (WMS), artikel 
11h (aanstelling of ontslag van de school-
leiding) een adviesbevoegdheid. Deze 
bevoegdheid wordt uitgeoefend aan het 
eind van een traject. In de praktijk wordt 
de MR vaak eerder betrokken bij het zoe-
ken naar een nieuwe directeur. Dat kan 
bijvoorbeeld door deel uit te maken van 
de benoemingsadviescommissie (BAC). 
Het is in het openbaar onderwijs goed ge-

bruik dat een personeelslid en een ouder 
uit de MR zitting nemen in de BAC, maar 
dit is niet wettelijk verplicht. De BAC stelt 
een profiel voor de nieuwe directeur op, 
selecteert brieven en voert sollicitatiege-
sprekken met potentiële kandidaten. Het 
feit dat één of twee MR-leden in de BAC 
zitten, laat onverlet dat de hele MR nog 
advies moet uitbrengen. Deelname aan 
de BAC geldt dus niet als vervanging voor 
het adviesrecht van de MR. <
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Probeer het zelf: de allernieuwste technologie

TEKST: LUCY BEKER
BEELD: ENITH VAN TONGEREN-STENHUYS

Pianospelen op een komkommer? Met 
een virtual reality-bril op je neus een 
ritje in een achtbaan maken? Probeer 
het maar eens in het Permanent Future 
Lab van het Museum voor Communica-
tie in Den Haag. Nét open, en vol met de 
allernieuwste technologie.

Eind juli is dit tweede Permanent Fu-
ture Lab geopend; het eerste was al eer-
der ‘ontstaan’ in Utrecht, bij Seats2Meet. 
Ook bij het tweede #PFLab in Den Haag 
komen flexwerkplekken en ‘meet-ups’ ter 
inspiratie. Maar ook scholieren kunnen 
hier de nieuwste technologieën en bij-
zondere gadgets ontdekken en ervaren.
Het Museum voor Communicatie heeft 
bovendien nog tot 1 november de tij-
delijke tentoonstelling GO3D, de eer-
ste tentoonstelling in Nederland over 
de mogelijkheden van 3D-printing. 
Wat is het, waar wordt het toegepast 
en welke invloed heeft deze nieuwe 

Een telefoon wordt virtual reality-bril  
in het Permanent Future Lab. 

Levensecht borstbeeld van Bart Chabot, gemaakt met 3D-printtechniek.

techniek op onze maatschappij? Het is 
al mogelijk om schoenen en sieraden, 
maar ook medische hulpmiddelen en 
perfect passende protheses te printen 
met een 3D-printer. Maar ook een le-
vensecht borstbeeld van Bart Chabot 
is gemaakt met 3D-printtechniek. En er 
kan meer: ook wapens zijn te printen… 
Experts verwachten dat deze tech-
niek op termijn zal leiden tot een ‘ma-
kersrevolutie’, met gepersonaliseerde 

Van 25 september tot 7 februari is de 
internationale tentoonstelling The Po-
wer of Poison in Rotterdam. Thema is de 
kracht van gif in de natuur. 

Er zijn levende gifkikkers, slangen en 
giftige planten te zien, maar ook wordt 
uitleg gegeven over de werking van gif-
stoffen: hoe gif zowel dodelijk als levens-
reddend kan zijn. Daarbij zijn er games, 
een interactief toverboek en video’s. Het 

evenement is geschikt voor alle leeftij-
den en voor scholen is er bijpassend les-
materiaal ontwikkeld. 
< Op 29 september en 1 oktober zijn er 
docentendagen: vanaf 16 uur kunnen 
docenten gratis naar binnen op ver-
toon van hun docentenpas en zijn er 
adviseurs om vragen te beantwoorden. 
Een mooie kans om te zien of deze ten-
toonstelling iets is voor uw klas! Kijk op 
www.thepowerofpoison.nl.

The Power of Poison in Rotterdam

producten en een nieuwe manier van 
communiceren, waarbij open source en 
delen van ontwerpen centraal staan. 
< De educatieve programma’s van het 
Haagse museum, voor zowel basis- als 
voortgezet onderwijs, bieden scholie-
ren de mogelijkheid om zelf aan de slag 
te gaan met de nieuwste technieken, 
maar er zijn ook scholenprogramma’s 
over communicatie door de jaren heen.  
Kijk op www.muscom.nl.
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De casus
Jonge ouders hebben hun kind al kort na 
de geboorte aangemeld op een reguliere 
basisschool. Op 27 augustus 2014 geven 
de ouders in een gesprek met de direc-
teur van de basisschool en de intern be-
geleider aan dat hun kind een extra on-
dersteuningsbehoefte heeft. Ze willen 
graag dat het kind in januari 2015 naar 
school gaat.
De orthopedagoog van de basisschool 
doet daarop onderzoek naar de onder-
steuningsbehoefte van de leerling en 
concludeert dat plaatsing van het kind 
op een reguliere basisschool onverstan-
dig is. Op 19 november 2014 delen de 
directeur en de orthopedagoog mon-
deling aan de ouders mee dat het kind 
niet tot de basisschool kan worden toe-
gelaten, omdat de school niet de zorg 
kan bieden die het kind nodig heeft. Dit 
besluit wordt bevestigd in een brief van 
27 november 2014, waarbij de directeur 
aangeeft dat naar zijn mening ZML- en 
JRK-onderwijs (Jonge Risico Kinderen) 
het meest passend is voor dit kind. De ou-
ders zijn gewezen op de scholen binnen 
het samenwerkingsverband die dat type 
onderwijs aanbieden. De ouders zijn het 
echter niet eens zijn met dit besluit en 

leggen het geschil voor aan de Geschil-
lencommissie passend onderwijs. 

Het oordeel
De geschillencommissie is van oordeel 
dat de aanmelding van het kind in twee 
stappen heeft plaatsgevonden. Het kind 
is al kort na de geboorte ingeschreven op 
de basisschool en in het gesprek van 27 
augustus hebben de ouders een verzoek 
om toelating per januari 2015 ingediend. 
De commissie oordeelt dat het verzoek 
om toelating op 27 augustus moet wor-
den gezien als een aanmelding. Pas 12 
weken na het moment van aanmelding 
heeft de directeur van de school een be-
sluit genomen om de leerling niet toe te 
laten. Dit besluit is niet binnen de maxi-
male beslissingstermijn van 10 weken 
genomen. 
Verder geldt met sinds 1 augustus 2014 dat 
het bevoegd gezag na aanmelding moet 
onderzoeken of een kind een ondersteu-
ningsbehoefte heeft. Indien dit het geval 
is, dan geldt dat het bevoegd gezag van 
de school een zorgplicht heeft. Dit bete-
kent dat als plaatsing op de school van 
aanmelding niet mogelijk is, de school 
ervoor moet zorgen dat een andere pas-
sende school bereid is het kind toe te laten. 

In zijn oordeel heeft de commissie be-
schreven hoe de school invulling moet 
geven aan haar zorgplicht. Een school 
moet eerst goed onderzoeken of zij de ex-
tra ondersteuning zelf kan bieden, even-
tueel via financiering of arrangementen 
vanuit het samenwerkingsverband. De 
school is verplicht om doeltreffende aan-
passingen te verrichten, tenzij dit een on-
evenredige belasting vormt. In dit geval 
is volgens de commissie onvoldoende 
gebleken dat de school een dergelijk zorg-
vuldig onderzoek heeft gedaan naar alle 
begeleidingsmogelijkheden door of van-
uit het samenwerkingsverband. Boven-
dien heeft er, voordat het kind is gewei-
gerd, weinig overleg plaatsgevonden met 
de ouders. Van de school mocht worden 
verwacht dat zij andere ondersteunings-
mogelijkheden zou onderzoeken en met 
de ouders bespreken. Om deze reden ad-
viseert de commissie de schooldirecteur 
om een nieuw besluit te nemen met in-
achtneming van deze overwegingen. <

De Geschillencommissie passend onderwijs oordeelt sinds kort in geschillen tussen ouders en 
schoolbestuur over onder meer toelaten, weigeren of verwijderen van zorgleerlingen. Uit het 
allereerste advies van de commissie blijkt dat een weigering van een leerling met ondersteu-
ningsbehoefte zorgvuldig moet zijn onderbouwd, nu de scholen een zorgplicht hebben.

Weigering zorgleerling:  
alleen na zorgvuldig onderzoek

TEKST: MR. CÉLINE ADRIAANSEN

Meer informatie
Helpdesk VOS/ABB, 0348-405250 van 8.30  
tot 12.30 uur, of helpdesk@vosabb.nl.



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

Knalgele zwembroek
Dries Roelvink heeft voor het goede doel maar weer eens zijn knalgele zwembroek aangetrokken.

In het zwembad van Avonturenpark Hellen-
doorn deed de gebronsde en geelgebroekte BN’er 
samen met honderden leerlingen van basis- en 
middelbare scholen mee aan een recordpoging 
waterglijbaan glijden. Dit keer had de inmiddels 

59-jarige volkszanger overigens niet zijn wereld-
beroemde strakke waterslip aan maar een meer 
verhullende, gele zwemshort. De recordpoging is 
gelukt: Roelvink en de kinderen gleden in totaal 
ruim 159 kilometer. <

Ouders voor radslag
Radslag en handstand tijdens de gym oké, maar niet op het schoolplein!

Ouders reageren verbaasd op deze instructie van 
de Old Priory Junior Academy in het Engelse Ply-
mouth. Moeder Alison Russell laat aan de BBC we-
ten het ‘belachelijk’ en ‘zot’ te vinden. Vader Lewis 
Harvey zegt dat zijn kinderen op het plein vrijuit 
moeten kunnen spelen. Interim-directeur Emma 

Hermon-Wright van de Engelse basisschool is het 
daarmee eens, maar kinderen die op het school-
plein een radslag maken of op hun handen gaan 
staan kunnen letsel oplopen. Dergelijke capriolen 
horen thuis in de gymzaal en niet op het plein, 
vindt zij. <

Filoferen doe je thuis
In tijden van krimp kun je maar beter geen docent filosofie zijn.

Het Liemers College in Zevenaar heeft geen filoso-
fiedocent meer. De leerlingen uit de hoogste klas-
sen van havo en vwo kunnen het vak nog wel kie-
zen, maar ze volgen het thuis in hun eentje achter 
de computer. Ze komen er dus niet meer voor naar 

school. ‘Minder leerlingen betekent minder geld, 
en dat betekent minder docenten en lessen. Dan 
wordt het moeilijk om kleine vakken als filosofie 
te blijven geven’, zegt directeur Harald Wiggers in 
de Gelderlander. <

Smarthotel
In Noorwegen kunnen 
smartphones overdag 
in de klas rusten in een 
hotel.

Candycrushen, whatsap-
pen en facebooken doe je 
niet in de klas, vinden ze 
op de middelbare school 
in de Noorse gemeente 
Ål. Daarom moeten de 
leerlingen daar aan het 
begin van de dag hun 
smartphone in het ‘mo-
bieltjeshotel’ leggen. Dat 
is een grote afsluitbare 
kist met voor elk mo-
bieltje een eigen vakje. 
‘Voor de leerlingen is het 
belangrijk dat ze hun 
mobieltje veilig kunnen 
opbergen’, vertelt rector 
Anne Marie Stokkedal 
aan de Noorse krant Dag-
bladet. Nu er niet meer 
kan worden gecandy-
crusht, gewhatsappt en 
gefacebookt, hebben de 
leerlingen weer persoon-
lijk contact met elkaar. <

Boete loont
Het kost ouders 100 euro per dag 
als ze voor het begin van de zomer-
vakantie met hun kind vertrekken. 
Dat loont!

De leerplichtambtenaren gingen voor 
de zomervakantie weer massaal op 
pad om te checken of er al kinderen 
stiekem met vakantie waren. In Eind-
hoven bijvoorbeeld werden tientallen 
scholen bezocht. Van de 43 ouders van 
wie werd vermoed dat ze al met hun 
kinderen weg waren, moesten er uit-
eindelijk elf op het matje komen. De 
boete is 100 euro per dag. Dat loont, 
want met een goedkope vlucht vlak 
voor het hoogseizoen wordt meer be-
spaard. <


