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Naar school !

Tien nieuwe profielen 
voor vmbo

Tweelingen op school: 
Samen of apart plaatsen? 

Maatwerkdiploma 
geeft talent meer kansen

waar elk kind welkom is



Het Liliane Fonds helpt haar met protheses 
en revalidatie. Helpt u mee? Lilianefonds.nl

Op eigen benen staan.
Daar tekent zij voor.

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

DOE OOK MEE AAN DE 
KRAANWATERVIERDAAGSE!
Loop met je school of je klas de Avondvierdaagse op kraanwater.  
Geef je op en ontvang het starterspakket met o.a. een drinkfles,  
een draagkoord en een pin voor op je kleding (vanaf €1,-). 
Je kunt je ook laten sponsoren voor een watertappunt op school.  
Meld je aan op kraanwatervierdaagse.nl 
of bel 020 794 22 94.
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Wij gaan Naar school !

Jilles: ‘ik ben 12 en mijn favoriete school-
vak is rekenen. Het is leuk om in groep 
8 te zitten. We zijn nu begonnen met 
oefenen voor de eindmusical. Die heet ‘De 
DJ draait door’. ik wil wel een boef spelen. 
Na de zomer ga ik naar het regius College 
in Schagen. Dat is best een eind fietsen, 
maar dat geeft niet. ik heb er zin in.’

boris: ‘ik ben 11 en mijn favoriete school-
vak is gym. ik ben ook gek op voetbal. ik 
speel bij SV Wieringerwaard en ik scoor 
best veel. Jilles zit bij mij in het voetbal-
team en ook bij mij in de klas. We zijn al 
heel lang vrienden. Na de vakantie ga ik 
naar het Clusius College in Schagen. ik wil 
later iets met sport gaan doen.’

Jilles & Boris
Jilles Groenveld  (links) en Boris Elzinga 

zitten in groep 8 van openbare 

basisschool De Tweewegen, die is 

gehuisvest in het multifunctionele 

gebouw De pauw in Wieringerwaard (NH). 
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Doe het voor de 
kinderen!

Persoonlijk vind ik het geweldig 
nieuws dat scholieren in het voort-
gezet onderwijs voortaan een maat-
werkdiploma krijgen als ze een of 
meer vakken op een hoger niveau 
afsluiten dan de overige vakken. Hier-
mee kunnen we echt talent aanbo-
ren, want weinig mensen zijn immers 
in alle vakken even goed. 

Daarom hoop ik dat de nieuwe regel-
geving voor maatwerk alle scholen 
stimuleert om deze mogelijkheid 
daadwerkelijk aan te bieden aan hun 
leerlingen. Ik ken kinderen die zich 

vervelen op school, omdat hun slechtste vak bepaalt op welk 
niveau ze alle andere vakken moeten doen. Ik heb zelf een 
zoon, die door zijn dyslexie geen twee vreemde talen kon le-
ren en daarom niet naar de havo kon. De mavo bood hem 
echter geen uitdaging en zijn interesse zakte finaal weg. Hij 
leerde helemaal niets meer. Wat een verspilling van talent.

Met hem is het in het vervolgonderwijs heus nog goed geko-
men, want echt talent komt altijd bovendrijven. Maar hij had 
veel meer plezier in zijn schooltijd gehad en meer geleerd 
als hij de talen op mavo-niveau had mogen doen en vakken 
als wis- en natuurkunde, geschiedenis en aardrijkskunde op 
havo-niveau. Toch ga ik met deze wens nog een stapje ver-
der dan wat nú mogelijk wordt gemaakt. Want nu mag alleen 
nog een enkel vak op een hoger niveau worden gedaan, bij 
een diploma van een lager niveau. Daar zijn meer mensen 
teleurgesteld over, zoals te lezen is in het artikel op pagina 10 
tot 14 van dit nummer. Ik begrijp dat, maar laten we positief 
blijven. Er is immers een begin gemaakt met maatwerk en 
– dat is ook goed nieuws - er zijn scholen die al zo werken. 
Die laten in hetzelfde artikel zien wat het effect is, en ook dat 
het roostertechnisch best te regelen is. Als hoofdredacteur 
hoop ik dat we met dit artikel meer scholen inspireren om 
hier werk van te maken. Doe het voor de kinderen! 

lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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schooln i euws

Mediatraining perfect voor onderwijs

VoS/aBB wil in het najaar twee 
mediatrainingen organiseren. De 
deelnemers aan de training die dit 
voorjaar is gehouden, waren buiten-
gewoon tevreden! 

De training duurt een dag. U krijgt theo-
retische kennis aangereikt en oefent in 
de praktijk. Er is audiovisuele apparatuur 
beschikbaar om u te laten ervaren hoe 
het is om de media te woord te staan. 
Een van de deelnemers: ‘Vanaf nu denk 
ik bij elk interview: wat is de kernbood-
schap? Ik ben me bewust van de hou-
ding die ik aan wil nemen en de kracht 
van de mimiek en het non-verbale. Je 
kunt mederegisseur van het interview 
worden als je de goede techniek toepast.‘ 

Een andere deelnemer vond het inten-
sief en soms confronterend, maar ook 
heel leerzaam. ‘Je merkt direct in welke 
valkuilen je stapt. Het is heel prettig in 
een kleine setting een aantal technie-
ken te oefenen. De casuïstiek is perfect 
afgestemd op onze doelgroep. Ik beveel 
deze cursus iedereen aan.’
De mediatrainingen die VOS/ABB kan 
laten verzorgen, kosten 350 euro ex. 
btw per persoon op basis van zes 
deelnemers. Deze VOS/ABB-ledenprijs 
ligt duidelijk onder wat in de markt voor 
dergelijke trainingen gebruikelijk is. 
U kunt uw interesse voor deze training 
(geheel vrijblijvend) kenbaar maken door 
een mailtje te sturen naar welkom@
vosabb.nl onder vermelding van 

‘Mediatrainingen najaar’. Afhankelijk van 
de interesse kunnen wij één of meer trai-
ningen verzorgen op nader te bepalen 
data.

informatie: Martin van den  
Bogaerdt, 06-13190311,  
mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Rotterdamse onderwijsfoto’s in 
Rijksmuseum

in opdracht van het rijksmuseum 
volgde fotograaf Carel van Hees 
een jaar lang alle typen onderwijs 
in rotterdam, van basisschool tot 
en met universiteit. De foto’s zijn 
tot en met 12 juni te zien in het 
rijksmuseum in amsterdam.

Van Hees ging met zijn camera op 
zoek naar ‘het menselijke aspect’ in 
de scholen: de relatie tussen leraar 
en leerling en het proces van ener-
gie, frustratie en euforie. Zijn foto’s 
tonen jonge mensen op de rand 
van volwassenheid, vol van ver-
wachting, bravoure en levenslust. 
De beelden vormen de tentoonstel-

ling Document Nederland, waarvoor het Rijksmuseum 
jaarlijks een Nederlandse fotograaf uitnodigt. Scholieren 
in het voortgezet onderwijs konden meedoen aan de 
fotowedstrijd Document Nederland Junior. De winnen-
de foto’s van tien scholieren zijn nu ook te bezichtigen, 
gratis, in de Teekenschool van het Rijksmuseum, elke dag 
van 10 tot 16 uur. 

Zie www.rijksmuseum.nl.

Beroepsonderwijs op 
RDM campus/Heijplaat in 

Rotterdam, een van de 
foto’s van Carel van Hees.

Wet versterking bestuurskracht

onze Contactgroepen Governance komen in mei en 
juni weer bij elkaar. De regiobijeenkomsten gaan over 
de Wet versterking bestuurskracht.

De nieuwe wet zal waarschijnlijk op 1 augustus in werking 
treden. De gedachte erachter is dat goed bestuur een 
vereiste is voor goed, doelmatig en toegankelijk onder-
wijs. De wet komt er naar aanleiding van incidenten, zoals 
bij Amarantis, die het vertrouwen in en de legitimiteit van 
het huidige besturingsmodel onder druk hebben gezet.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitgebreide informatie 
over de nieuwe wetgeving. Ook zullen we aan de hand 
van stellingen en een aantal casussen met elkaar in 
gesprek gaan over de nieuwe regels en wat deze in de 
praktijk voor u betekenen.
De bijeenkomsten van 16 tot 19 uur zijn op de volgende 
data en locaties:
•	 17	mei,	Woerden
•	 31	mei,	Assen
•	 9	juni,	Alkmaar
Na afloop staat een eenvoudig buffet voor u klaar. Deel-
name kost 35 euro per persoon.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen  
aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van  
‘contactgroep governance’ en de datum van uw  
keuze. let op: deze bijeenkomsten zijn alleen voor 
leden van Vos/aBB.

Communicatie-
deskundige 

Ronald Brouwers 
verzorgt de 

mediatraining .
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schoolNieuws

Documentaire over 
asielzoekersschool

De documentaire Vergeet mij niet gaat 
over de openbare asielzoekersschool 
De Verrekijker in Katwijk.

Alle ouders 
van de leer-
lingen van 
deze open-
bare school 
zijn uitgepro-
cedeerde 
asielzoekers. 
De Verrekij-
ker probeert 
een normale 
basisschool 
te zijn waar kinderen goed onderwijs 
krijgen en onbezorgd kunnen spelen. 
Maar na een reeks van gedwongen 
uitzettingen wordt het steeds moeilijker 
om hun een veilige haven te bieden. De 
situatie op school wordt nog ingewikkel-
der wanneer een nieuwe groep kinderen 
uit Syrië arriveert.

Vergeet mij niet wordt deze zomer 
uitgezonden op NPO 2. De exacte datum 
waarop dat zal gebeuren, was nog niet 
bekend toen dit blad naar de drukker 
ging.

alles over 
cyberrisico’s 
en meldplicht 

aon Verzekeringen 
biedt als partner van 
VoS/aBB op verschil-
lende plaatsen in het 
land seminars aan 
over cyberrisico’s en 
de nieuwe meldplicht 
datalekken. Mocht 
daar behoefte aan zijn, 
dan kan aon dergelijke 
sessies ook specifiek 
voor het onderwijs 
organiseren. 

Sinds 1 januari moe-
ten organisaties die 
persoonsgegevens ver-
werken op grond van 
de Wet bescherming 
persoonsgegevens een 
ernstig datalek direct 
melden aan de Autori-
teit Persoonsgegevens. 
Dit geldt ook voor 
scholen. De Autoriteit 
Persoonsgegevens kan 
een boete geven als een 
datalek ten onrechte 
niet is gemeld. De maxi-
male boete is 820.000 
euro.

Op de gratis seminars 
van Aon staat centraal 
hoe u cyberrisico’s in 
kaart kunt brengen en 
voorkomen. Er wordt 
uitgebreid ingegaan op 
de meldplicht datalek-
ken. Meer informatie 
staat op www.aonverze-
keringen.nl. Bij voldoen-
de belangstelling (mini-
maal 20 deelnemers) 
organiseert Aon samen 
met VOS/ABB een 
seminar specifiek voor 
scholen. U kunt uw in-
teresse kenbaar maken 
via welkom@vosabb.nl 
onder vermelding van 
‘Seminar datalekken’.

Schoolfoto wordt 3D-poppetje
in plaats van een schoolfoto een levens-
echt 3D-poppetje. Dat is misschien wel 
de toekomst van de schoolfotografie. 

Ouders vinden het geweldig, zo bleek uit 
een eerste proef op de openbare Montes-
sorischool Steigerland in Amsterdam. Daar 
zijn eind februari zo’n 500 leerlingen volledig 
gescand in een grote 3D-scanner, waarna 
met een 3D-printer poppetjes van kalksteen 
zijn geprint. Beeldjes dus van ongeveer 10 
centimeter groot. Dat gebeurde tijdens de 
Wetenschapsweek op de school.
Het 3D-scannen en –printen is geen nieuwe 
uitvinding, maar de technologie is nog nooit 
op zo’n grote schaal in combinatie met school-
fotografie ingezet. De kinderen moesten 4 
seconden helemaal stilstaan in de scancabine. 
Daarna kregen ouders een kaartje met een 
code waarmee ze via internet het poppetje 

konden bestellen. Het printen duurt per 
poppetje 5 uur en het beeldje kost rond de 60 
euro. Directeur Ella Duijnker denkt daarom dat 
de gewone, meer betaalbare schoolfoto’s nog 
wel blijven, ook al vanwege de klassenfoto’s. 
Tegelijkertijd zag ze veel enthousiasme bij 
de ouders en opa’s en oma’s die graag zo’n 
beeldje wilden hebben. De actie leverde haar 
school ook veel media-aandacht op. 

op www.ijburgtv.nl staat een filmpje 
(zoek op 3D schoolfoto).

Goed dat scholen zich 
profileren!

Het is een goede ontwikkeling dat 
scholen bewust bezig zijn met de 
manier waarop zij zich presenteren 
aan ouders en kinderen. Dat vindt 
staatssecretaris Sander Dekker van 
oCW.

De SP stelde kritische vragen aan 
Dekker over de activiteiten die scholen 
ontplooien om zich te profileren. De 
staatssecretaris vindt dat juist goed, 
omdat uit onderzoek blijkt dat bijna 
alle ouders (93 procent) het belangrijk 
vinden dat er informatie beschikbaar is 
over de scholen. 

Vo Gids en po Wijzer
Scholen die bij VOS/ABB zijn aangeslo-
ten, kunnen korting krijgen op eigen 
profielpagina’s in de PO Wijzer of de 
VO Gids. Deze regionale keuzegidsen 
staan boordevol informatie 
voor ouders en leerlingen. 
VOS/ABB heeft in de PO 
Wijzer en VO Gids pagina’s 
over openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs.

Zie www.powijzer.nl en  
www.devogids.nl.
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Tegen invloed van religie

Een ruime meerderheid van de 
Nederlanders vindt dat religie geen 
bepalende rol meer mag spelen in 
het onderwijs. Dat blijkt uit het onder-
zoek God in Nederland 2016.

‘Ten aanzien van onderwijs op 
godsdienstige grondslag is de balans 
negatief’, schrijft de KRO die het 
onderzoek heeft laten uitvoeren door 
de Radboud Universiteit in Nijmegen 
en de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat het 
kerkbezoek dramatisch blijft dalen en 
dat het geloof in ‘een persoonlijke God’ 
sterk is afgenomen. Een overgrote 
meerderheid van de 
Nederlanders komt 
nooit of bijna nooit 
in de kerk. Ook blijkt 
dat de opmars van 
spiritualiteit niet door-
zet. Het is voor de 
vijfde keer sinds 1966 
dat dit onderzoek is 
gedaan. 

schoolNieuws

Forse korting op personeelsadvertenties

als uw organisatie lid is van VoS/aBB, weet u natuurlijk al dat u effi-
ciënt personeel kunt werven via onze eigen website en wekelijkse 
e-mailnieuwsbrieven. U kunt nu ook forse korting krijgen als u een 
personeelsadvertentie wilt plaatsen in een krant of een weekblad.

Het VOS/ABB-aanbod om tegen 
zeer aantrekkelijke tarieven te 
adverteren, is ontwikkeld met bu-
reau Godding & co. Dankzij onze 
samenwerking met dit bureau 
op het gebied van media-inkoop 
kunt u uw personeelsadverten-
ties honderden tot duizenden 
euro’s goedkoper én gemak-
kelijker plaatsen in landelijke 
en/of regionale bladen. U bent 
gegarandeerd goedkoper uit dan 
wanneer u de advertentie zelf bij 
een krant of weekblad aanlevert. 

Het maakt daarbij niet uit of het 
gaat om een kleine incidentele 
plaatsing of of om regelmatig 
terugkerende grote advertenties.

Wilt u weten welk voordeel u 
kunt behalen, neemt u dan  
contact op met godding & co 
voor een voorstel op maat:  
advertenties@godding-co.nl, 
013-5186158. 
let op: vermeld dat uw organisa-
tie bij Vos/aBB is aangesloten!

Discriminatie en 
vervolging

Scholen kunnen via de website 
ellisenbernie.nl gratis lesmateriaal 
downloaden over discriminatie en 
jodenvervolging. 

Het lesmateriaal is voor vmbo ge-
maakt, maar kan ook worden gebruikt 
in de onderbouw van havo en vwo. Het 
is geschikt om te gebruiken in aanloop 
naar de oorlogsherdenking in mei. De 
lessen gaan over het waargebeurde 
verhaal van Ellis Paraira en Bernie Spier, 
in	1942	twee	verliefde	tieners	van	17	in	
Scheveningen. Maar Ellis en Bernie zijn 

joods en de 
oorlog wordt 
steeds grimmi-
ger. Ellis duikt 
onder, maar 
Bernie ziet ze 
nooit meer 
terug.

Ellis en Bernie 
in 1942.

Netwerkbijeenkomsten 
financieel management
onze netwerken ‘Financieel management primair onderwijs’ komen 
in juni weer bij elkaar. Deze netwerken van VoS/aBB bestaan uit 
controllers, directieleden en financieel deskundigen. De bijeenkom-
sten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te 
wisselen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door adviseur Ronald Bloe-
mers van de Helpdesk van VOS/ABB en onze financieel expert Ron van 
der Raaij. Deelname is gratis voor VOS/ABB-leden. Niet-leden betalen 
100 euro per persoon per bijeenkomst.
De netwerkbijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:
•	 8	juni,	09.15-12.00	uur,	regio’s	Midden	en	Oost,	Woerden
•	 23	juni,	13.45-16.00	uur,	regio	Zuidwest,	Roosendaal
Zit u nog niet in dit VOS/ABB-netwerk, maar hebt u wel belangstelling: u 
bent van harte welkom! Meld u aan bij adviseur Ronald Bloemers van 
de Helpdesk van VOS/ABB: 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl. U kunt 
zich voor de bijeenkomst in uw regio aanmelden door een mailtje te 
sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Netwerkbijeen-
komst financieel management primair onderwijs’ en de bijeenkomst 
van uw voorkeur. 

go VMBo!
Met de game Go VMBo! kunnen 
leerlingen in de groepen 7 en 8 
van het basisonderwijs kennis-
maken met de tien profielen in 
het vernieuwde vmbo.
De game helpt leerlingen hun ta-
lenten te ontdekken en op welke 

school zij het best tot hun recht 
komen. De game kan gratis wor-
den gespeeld op www.govmbo.nl. 
Meer informatie over de nieuwe 
profielen die per 1 augustus in het 
vmbo worden ingevoerd, leest u 
in	het	artikel	op	pagina	27	en	28	
van dit nummer.



columN

Goed onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen 

‘elkaar helpen op basis van 
gelijkwaardigheid en wederzijds 
respect’
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Het onderwijs aan vluchtelingenkinderen 
vergt veel. Dat horen wij van 

schoolbesturen in het hele land en we zien 
het ook in de praktijk. Het vraagt veel van 

bestuurders en managers, maar vooral 
ook van leraren en niet te vergeten van de 

leerlingen zelf. 

De nieuwe documentaire Vergeet mij niet brengt dit goed 
in beeld. Deze documentaire gaat over asielzoekersschool 

De Verrekijker in Katwijk. Alle ouders van de leerlingen 
van deze openbare basisschool zijn uitgeprocedeerd. Zij 

en hun kinderen moeten dus Nederland verlaten. De Ver-
rekijker probeert desondanks een normale basisschool te 

zijn, waar kinderen goed onderwijs krijgen en onbezorgd 
kunnen spelen. Maar na een reeks van gedwongen uit-

zettingen wordt het steeds moeilijker om hun een veilige 
haven te bieden. De situatie wordt nog ingewikkelder 

wanneer een nieuwe groep kinderen uit Syrië arriveert. 

Kernwaarden
Het moeilijke van Vergeet mij niet is om te zien hoe 

kinderen in hun jonge leven worden geconfronteerd met 
de gevolgen van zware beslissingen. Het mooie is dat 

de documentaire laat zien dat De Verrekijker er als 
openbare school is voor álle kinderen, ongeacht 

hun afkomst. Dat hebben we samen met onze 
leden heel bewust vastgelegd in de kernwaarden 
van het openbaar en algemeen toegankelijk on-
derwijs. In maart ging deze documentaire 

in première op het Movies that matter-
festival in Den Haag. Verschillende 

filmtheaters hebben Vergeet mij niet ver-
toond en in de zomer is deze documen-

taire te zien op NPO2. 

School!Week
Dat de openbare scholen er zijn voor 
álle kinderen, hebben we weer laten 

zien in de School!Week, die dit jaar 

van 21 tot en met 25 maart werd gehouden. Het was voor 
de vijfde keer dat deze actieweek op initiatief van VOS/ABB 
werd georganiseerd. Scholen in het hele land deden eraan 
mee. Onderdeel van de School!Week was de Kindercon-
ferentie. Daar kwam net als in Vergeet mij niet het thema 
‘vluchtelingen’ aan bod. De kinderen die aan de confe-
rentie in het Humanity House in Den Haag deelnamen, 

discussieerden over grote thema’s als vrijheid, oorlog en 
vrede, het recht op onderwijs en over de manier waarop 
wij elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds 
respect kunnen helpen. 

Waarden en normen
Het was op de conferentie goed om te zien hoe 

kinderen elk op hun eigen manier kunnen 
omgaan met waarden en normen, met mede- 

menselijkheid en met verschillen tussen 
henzelf en de ander. Eén ding werd duidelijk: 
ze willen met elkaar verantwoordelijkheid 

dragen voor een in alle opzichten gezonde 
samenleving. Dat biedt hoop voor 

de toekomst, en het is mooi dat de 
openbare en algemeen toeganke-
lijke scholen daaraan een bijdrage 
mogen leveren! 

riTske van der veen

directeur VOS/ABB 
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maatwerkdiploma 
geeft talent meer 
kansen Enthousiasme op het Picasso lyceum in Zoetermeer. 

Rector jeroen van grunsven en zijn leerlingen zijn 
blij met het nieuwe maatwerkdiploma. op deze 
school is het al lang mogelijk een of meer vakken op 
een hoger niveau te volgen, maar voortaan levert 
dat ook een diploma op. staatssecretaris Dekker 
heeft de regelgeving aangepast in de hoop dat 
meer scholen hun talentvolle leerlingen deze 
kansen geven.TEKST EN BEELD: sannE Van DER Most
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maatwerkoNderwijs

h
et is niet meer van deze tijd dat 
je alleen een diploma kunt halen 
op het niveau van je slechtste 
vak’, zei VO-raad voorzitter Paul 

Rosenmöller een jaar geleden. ‘Scholieren 
die het ene vak op havo- en het andere vak 
op vwo-niveau kunnen volgen, zijn veel 
gemotiveerder.’ Dit idee lag ten grondslag 
aan het maatwerkdiploma dat er nu gaat 
komen. In een ietwat veilige vorm, dat wel. 
Vakken op hoger niveau volgen kan name-
lijk wel, op lager niveau voorlopig nog niet. 

Veilig vangnet
Rector Jeroen van Grunsven van het open-
bare Picasso Lyceum in Zoetermeer vertelt 
dat zijn school al jaren maatwerk levert. ‘Als 
wij zien dat een leerling meer kan, geven 
we hem de kans een vak op hoger niveau 
of sneller te volgen. Nu komt daar een veilig 
vangnet bij voor het eindexamen. Want lukt 
het toch niet, dan kan de leerling het vak 
nu gewoon op zijn eigen niveau herkansen. 
Eerst mocht dat niet. Deze aanpassing 
van Dekker zal de drempel om een vak op 
hoger niveau te doen, verlagen.’ 
Voor zittenblijvers heeft het Picasso Lyceum 
een soortgelijk systeem. Van Grunsven: 
‘Geen enkel kind blijft zitten op ál zijn vak-
ken. Maar op de meeste scholen moet zo’n 
leerling wel alle vakken opnieuw doen. Hoe 
demotiverend is dat? Bij ons mag je de vak-
ken die je wel haalde gewoon met je oude 

Expliciet recht op maatwerk

Het wordt een ‘expliciet recht’ 
om in het voortgezet onderwijs 
een of meer vakken op een ho-
ger niveau te volgen en daarin 
eindexamen te doen. Leerlingen 
die dat doen, krijgen voortaan 
naast hun reguliere diploma een 
extra diploma waarop vermeld 
staat welke vakken op een ho-
ger niveau zijn afgerond.
Dit heeft staatssecretaris Dekker 
in februari aan de Tweede 
Kamer meegedeeld. Hij wil met 
deze en andere maatregelen 
meer maatwerk in het onder-
wijs mogelijk maken. Wetswij-
zigingen zijn niet nodig, want 
het was al wettelijk mogelijk om 

vakken op een hoger niveau 
te doen. ‘Maar dat wordt soms 
over het hoofd gezien’, aldus 
Dekker. Daarom geeft hij leerlin-
gen nu een ‘expliciet recht’ daar-
op. Leerlingen die eindexamen 
doen op een hoger niveau en 
dat niet halen, kunnen voortaan 
een herkansing doen op het 
oorspronkelijke niveau. 
In 2015 deden in totaal 1856 
leerlingen in het voortgezet on-
derwijs examen in een of meer 
vakken op een hoger niveau. Dat 
is slechts 1,16 procent van alle 
examenleerlingen. Dekker wil 
dat meer leerlingen hun beste 
vakken beter ontwikkelen.

Paul Rosenmöller: ‘Scholieren 
hierdoor gemotiveerder’

klas blijven volgen. Daar doe je ook examen 
in, gelijk met je oude klas. Zo hou je het jaar 
erop meer tijd over voor de examens in je 
slechte vakken en om bijvoorbeeld vast een 
kijkje te nemen bij je vervolgopleiding.’ 
De leerlingen zelf varen er wel bij en van 
roosterstress is in Zoetermeer geen sprake. 
Van Grunsven: ‘Ze vinden het geweldig dat 
wij hun talenten zien en juist daardoor gaan 
ze nog net een stapje harder lopen. Misluk-
ken is hun eer te na. Ze zetten hun eigen 
rooster zelf in elkaar en kijken samen met 
hun mentor welke vakken ze gaan volgen. 
‘Wat kunnen deze leerlingen al veel’, krijgen 
we regelmatig te horen van de vervolgop-
leidingen.’ 

lef en ondernemerschap
Toen Van Grunsven hoorde dat het maat-
werkdiploma er dan toch echt ging komen, 
was hij enthousiast. ‘Het bevestigt wat wij 
al een hele tijd deden. Waarvan collega’s 
van andere scholen altijd zeiden ‘mag dat 
eigenlijk wel, wat jullie doen?’ Natuurlijk mag 
dat, zei ik dan altijd, en dat was ook zo. Maar 
nu wordt het gelukkig ook echt geformali-
seerd, in die zin dat ze een diploma krijgen 
waarop staat wat ze echt gedaan hebben, in 
plaats van een diploma op het niveau van 
hun slechtste vak.’ 
Scholen als het Picasso Lyceum zijn zeld-
zaam, vindt Paul Rosenmöller. ‘Iedereen 
praat wel over maatwerk, maar weinig 
scholen bieden ook echt die flexibiliteit. 
En toch is het niet zo ingewikkeld om dit 
te organiseren. Het is een kwestie van op 
een andere manier naar de organisatie van 
je school kijken. Soms moet je iets durven 
loslaten om een grotere stap vooruit te 
zetten. Dat heeft alles te maken met lef en 
ondernemerschap.’ 

Geen lager niveau
Naast de mogelijkheid om een of meerdere 
vakken op hoger niveau te volgen, voorziet 
het plan van Dekker ook in een zogenoemd 
‘plusdocument’, een portfolio dat getuigt 
van persoonlijke vaardigheden en ontwik-
kelingen en extra-curriculaire activiteiten. 
Belangrijk, vindt Rosenmöller: ‘Want niet 
alles draait alleen maar om cijfers.’ Alleen de 
permissie om een enkel vak op een lager ni-
veau te kunnen volgen, zit er voorlopig niet 
in. Hierin volgt Dekker het advies van de 
Onderwijsraad om vooral niet aan de wet-
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telijke kaders te gaan tornen. De Onderwijs-
raad ziet het maatwerkdiploma helemaal 
niet zitten en adviseerde negatief.

Voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink 
van de Onderwijsraad legt uit waarom. ‘Op 
hoger niveau examen afleggen kon altijd 
al. De discussie begint aan de verkeerde 
kant en staat haaks op de beweging van 
een brede kijk op kwaliteit in het onder-
wijs. Namelijk hoe stimuleer en motiveer 
je leerlingen, hoe werk je aan socialisatie, 
persoonsvorming en kwalificatie? Het 
maatwerkdiploma tast de brede basisvor-
ming aan, stimuleert ongelijkheid en zet in 
op eenzijdige cognitieve begaafdheid. Over 
de gevolgen voor de leerling is te weinig 
nagedacht. Door het beter vormgeven van 
docentschap en mentorschap kan gediffe-
rentieerd onderwijs een plek krijgen. In het 
basisonderwijs gebeurt dat wel. Dan kun je 

de klas samenhouden. Dat zet veel meer 
zoden aan de dijk voor de toekomst van 
een leerling dan een maatwerkdiploma.’ 

Terughoudend
De Inspectie van het Onderwijs gaat deels 
wél mee met het idee van het maatwerk-
diploma, maar is net als de staatssecretaris 
geen voorstander van het volgen van vak-
ken op een lager niveau. ‘Dat lijkt misschien 
een logische, spiegelbeeldige variant, maar 
ik zou daar terughoudend in zijn’, aldus in-
specteur-generaal Monique Vogelzang. ‘Als 
een leerling er zo slecht voor staat dat hij 
eigenlijk op een lager niveau examen zou 
moeten doen, is het de vraag of hij wel op 
het juiste schooltype zit. Het moet leerlin-
gen ook niet te makkelijk worden gemaakt. 
Dat demotiveert.’

Rector Van Grunsven begrijpt die redene-
ring wel, maar dat neemt volgens hem niet 
weg dat sommige leerlingen toch veel baat 
kunnen hebben bij een uitzondering. ‘Zo 
hadden wij een dyslectische leerling die alle 
vakken op vwo-niveau deed behalve En-
gels. Doordat het laagste niveau telt, kreeg 
zij dus tóch een havodiploma, waarmee ze 

Rector Jeroen van Grunsven van het Picasso College in Zoetermeer: ‘Out of the box denken’. 

‘Het is niet zo ingewikkeld 
om dit te organiseren’

Henriëtte Maassen van den 
Brink: negatief geadviseerd
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maatwerkoNderwijs

officieel natuurlijk geen geneeskunde kon 
studeren. Uiteindelijk koos ze voor hbo-ver-
pleegkunde, maar als ze toch geneeskunde 
had willen doen, hadden wij absoluut con-
tact gezocht met de universiteit om haar 
mogelijkheden te bespreken. Kortom, er 
valt altijd iets te bedenken, maar dat hangt 
wel af van het lef van individuele scholen. 
Durven die out of the box te denken en hun 
nek uit te steken?’ 

Teleurstelling
Van Grunsven ziet het maatwerkdiploma 
als een eerste stap naar formalisatie van de 
manier van werken op zijn school en is er 
daarom blij mee. Maar zijn collega Eric van ’t 
Zelfde, directeur van OSG Hugo de Groot in 
Rotterdam, is teleurgesteld. Hij hecht meer 
belang aan de mogelijkheid om leerlingen 
een enkel vak op lager niveau te laten vol-
gen, wat nu nog steeds niet kan. 
‘Als je een analyse maakt van de situatie 
van zittenblijvers, dan zit het probleem altijd 
maar in een of twee vakken, die ze boven-
dien toch nooit zullen gaan studeren. Dus 
waarom zouden ze die niet een niveautje 
lager kunnen doen? Waarom heeft een toe-
komstige	leraar	Engels	een	7	voor	wiskunde	
nodig? Waarom moet een zeer getalenteer-

de bèta-leerling die het geweldig zou doen 
op de TU, per se Engels op vwo-niveau 
doen? Leerlingen moeten dátgene kunnen 
doen waarin  hun passie ligt. De school 
moet dat mogelijk maken en ze niet naar de 
mavo sturen omdat ze in één vak toevallig 
wat minder goed zijn. Waar Dekker nu mee 
komt: dat is half werk. Het is alleen een 
beweging naar boven.’

Blijven zoeken naar ruimte
Ook Rosenmöller vindt dat zo’n stapje naar 
beneden soms heel goed kan werken. 
‘Ik sprak laatst iemand van de TU. Die zei 
dat ze toch echt vooral naar de bètavak-
ken kijken. Natuurlijk is Engels ook voor 
TU-studenten een belangrijke taal. Maar 
Duits op havoniveau, dat is echt geen ramp. 
Natuurlijk blijft die herkenbaarheid van het 
diploma belangrijk, en het is al geweldig 
dat het maatwerkdiploma er nu echt komt. 
Maar tegelijkertijd moeten we binnen het 
bestaande stelsel blijven zoeken naar ruim-
te. Want de klassieke niveau-indeling blijft 
toch een beetje statisch en inflexibel.’ |

Vwo wordt sneller én breder

In het kader van het Plan Aanpak Toptalenten 2014-2018 mogen 24 
scholen met ingang van volgend schooljaar vijfjarig vwo aanbieden. 
Hiermee wil staatssecretaris Dekker talentvolle leerlingen meer 
uitdaging bieden. Na vijf jaar wordt besloten of dit versneld vwo 
regulier in de wet wordt verankerd. 
Het openbare Zaanlands Lyceum in Zaandam is een van de scho-
len die mogen experimenteren. ‘We hebben nog geen idee hoeveel 
animo ervoor is’, vertelt talentcoördinator Paulien Oortman. ‘Maar 
we zien wel dat sommige leerlingen zo snel en slim zijn, dat ze zich in 
een gewone klas vervelen. Natuurlijk bieden we hun dan extra werk 
of andere stof, maar in sommige gevallen kan een versneld vwo dé 
oplossing bieden. Al kun je je afvragen of het wenselijk is dat een 
leerling op zijn zeventiende al naar de universiteit gaat.’ 
Dat laatste ziet ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma van de 
Rijksuniversiteit Groningen ook niet zitten: ‘Piepjonge eerstejaarsstu-
denten hebben moeite om de overstap naar het academisch onder-
wijs te maken. Ik zie daarom meer in verbreding dan in versnelling 
van de opleiding’, aldus Breeuwsma. 
Oortman van het Zaanlands Lyceum vertelt dat haar school ook 
aan verbreding doet voor bèta-plus-leerlingen. In het kader van het 
Plan Aanpak Toptalent heeft deze school ook het officiële predicaat 
verrijkingsschool gekregen.

‘Waarom heeft toekomstige 
leraar Engels een 7 voor 
wiskunde nodig?’

Directeur Eric van ‘t Zelfde van OSG Hugo de Groot in Rotterdam is teleurgesteld. 
‘Dit is half werk’. (Archieffoto: Rick Keus)
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vrije dag op 
mag

d
e staatssecretaris legt uit dat scholen zeven 
keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek 
kunnen inroosteren. De ouders in de medezeg-
genschapsraad moeten hiermee instemmen. 

Hij vindt niet dat met het vieren van het Suikerfeest ‘de 
assimilatie van andere bevolkingsgroepen niet tot stand kan 
komen als de leidende westerse cultuur en identiteit worden 
uitgewist door het toegeven aan de islam’, zoals de PVV het 
uitdrukt. In Nederland heeft iedereen volgens hem het recht 
‘om te leven volgens de eigen geloofsovertuiging, levensbe-
schouwing of culturele identiteit.’ 

amsterdam
Aanleiding voor de Kamervragen was het idee van een 
aantal Amsterdamse scholen om rond het Suikerfeest vrij te 
geven. Dat dit een gevoelig onderwerp is, blijkt uit de reactie 
van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) op een 
bericht hierover in Het Parool. ‘De uitspraak ‘Amsterdamse 
schoolbesturen voelen wel iets voor een vrije schooldag 
tijdens het Suikerfeest’ komt niet van de Amsterdamse 
schoolbesturen’, zo meldde voorzitter Herbert de Bruijne 
van het BBO. Er was volgens hem gezegd dat er altijd 
bereidheid is te praten over vragen die vanuit de samen-
leving komen. ‘Wij zijn publieke instellingen die vragen en 
verzoeken vanuit ouders en leerlingen niet uit te weg gaan’, 
aldus De Bruijne. Verder merkte hij op: ‘Wij zijn benieuwd 
of er ook Kamervragen worden gesteld als schoolbesturen 
zouden zeggen niet open te staan voor vragen vanuit de 
samenleving.’

Holocaust
VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus heeft onlangs ook 
vragen gesteld over scholen die nationale en/of christe-
lijke feestdagen zouden willen inruilen voor islamitische 
feestdagen. Zij is daartegen en vindt dat ‘onze Nederlandse 
waarden soms te gemakkelijk aan de kant worden gezet’. 
Ze rept van ‘cultuurrelativisme’ en legt in haar vragen over 
islamitische feestdagen een link met de moeite die sommi-
ge leraren hebben om in klassen met islamitische leerlingen 

aandacht te besteden aan de Holocaust. De 
antwoorden op haar vragen waren er nog 
niet toen dit blad naar de drukkerij ging.

Niets nieuws
Kamervragen over islamitische feestda-
gen en het onderwijs waren er ook in 
2010. Toen werd toenmalig minister Marja 
van Bijsterveldt van OCW gevraagd hoe 
zij dacht over scholen die studiedagen 
organiseren op islamitische feestdagen. Zij 
zei toen dat scholen op dit punt zelf keuzes 

mogen maken die aansluiten bij de wensen 
en behoeften van de school en de ouders. 
In 2008 was het onderwerp ook al punt 
van discussie in de Tweede Kamer. CDA, 
PvdA en VVD benadrukten toen dat een 
extra vrije dag voor het Suikerfeest niet ten 
koste mocht gaan van nationale of christelij-
ke feestdagen. 

Het Suikerfeest is dit jaar afhankelijk van de 
groep die het viert van 6 tot en met 9 juli. |

TEKST: MaRtin Van DEn BogaERDt

Vrije dag voor 
Suikerfeest is een 
gevoelig onderwerp

suikerfeest
Een school bepaalt zelf of en in welke gevallen 

vieringen of herdenkingen plaatsvinden. Dit 
antwoordt staatssecretaris sander Dekker van ocW 

op Kamervragen van de PVV over scholen die rond 
het suikerfeest een vrije dag willen geven. 
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inspiratie uit wervelwindcabine
Veel studenten van diverse pabo’s kwamen 
naar de door VOS/ABB georganiseerde 
conferentie Openbaar onderwijs verbindt in 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). 
De inleidingen en workshops besteedden 
aandacht aan de manier waarop leerkrach-
ten invulling kunnen geven aan lessen 
levensbeschouwing. Daarbij was de wer-
velwindcabine de grootste attractie. Deze 
hoorde bij een lezing door pabo-docent 
Tom Schoemaker over levensbeschouwe-
lijke invloeden uit het dagelijks leven. Hij liet 
de bezoekers aan de conferentie zelf ‘inspi-
ratiebriefjes’ schrijven en in de wervelwind-
cabine stoppen. Vervolgens mochten ze 
onder grote hilariteit om beurten proberen 
er wat briefjes uit te halen en te kijken welke 
boodschap ze meekregen.

inspirerende School!Week

Estafette in Houten
In Houten werd de School!Week spectacu-
lair geopend met een estafetteloop tussen 
de vijf openbare scholen, onder het motto 
‘Geef de vlam van het openbaar onderwijs 
door’. Een grote groep leerlingen startte bij 
obs De Plantage, waar de wethouder van 
Onderwijs Herman Geerdes het startschot 
gaf. De groep rende de kilometers naar de 
volgende school, waar een nieuwe groep 
leerlingen de grote banner met ‘Ik ben 
welkom’ en ‘School!Week’ overnam en 
doorliep naar de derde school. Op de vierde 
school, obs Klavertje Vier, werd de groep 
ontvangen door wethouder Kees van Dalen 
van Sport en spelers van FC Utrecht, onder 
wie Willem Janssen. De voetballers deelden 
handtekeningen uit en gaven clinics aan de 
leerlingen. De estafettelopers gingen door 
naar de vijfde school. ‘Hiermee wilden we 
de verbinding tussen de openbare scho-
len benadrukken’, aldus organisator Eddy 
Heerings.

overal in het land is in maart de actie school!Week weer gevierd: het jaarlijkse feest 
van het openbaar onderwijs. in die week vestigen scholen met allerlei festiviteiten de 
aandacht op de kernwaarden van openbaar onderwijs. het was wederom een succes, 
zodat initiatiefnemer Vos/aBB al besloten heeft de campagne ook in 2017 weer op te 
zetten. op deze pagina’s een inspirerende foto-impressie van de school!Week 2016.

TEKST: lUcy BEKER, BEELD: con Van staa, KoEn VERhEijDEn, jERRy lEEPEl, ton MUllER E.a.
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school!week

Zichtbare kinderrechten 
Op obs Hilmare in Hillegom was de 
School!Week niet te missen. De hele 
week stond het bord buiten. Binnen werd 
aandacht besteed aan de rechten van het 
kind. In twee workshoprondes leerden de 
leerlingen telkens over één recht van het 
kind en gingen ze aan de slag om dat recht 
zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld hutten-
bouw bij het recht op onderdak, schilderen 
en haarstyling bij het recht op identiteit, 
toneel en dansen bij het recht op ontspan-
ning en een proeverij van hapjes en fruit bij 
het recht op voeding en gezond leven. De 
projectweek werd afgesloten met een ten-
toonstelling voor belangstellenden en een 
speurtocht door de school. ‘Een leerzaam 
en goed project’, aldus de enthousiaste 
directeur Jerry Leepel. 

Samen schilderen
De leerlingen van negen openbare basis-
scholen van de stichting Akkoord! PO in 
Noord-Limburg maakten in aanloop naar 
de School!Week een enorme muurschilde-
ring	van	maar	liefst	40	x	2,75	meter	op	de	
gevel van Museum van Bommel van Dam 
in	Venlo.	Voor	dit	project	maakten	1763	kin-

deren uit groep 1 tot en met 8 een tekening. 
Kunstenaar Willebrord de Winter selecteerde 
hieruit 116 tekeningen, die hij vergroot op de 
buitenmuur tekende. De kinderen mochten 
de figuren komen inkleuren met acrylverf. 
Het resultaat was te zien bij de start van de 
School!Week en paste er helemaal bij door 
de bonte verzameling van afbeeldingen van 
figuren: mannen, vrouwen en kinderen, spe-
lend, fietsend, lopend of dansend. ’Niet apart, 
maar samen’, was het motto van dit project.

Geslaagde kinderconferentie
De jaarlijkse kinderconferentie in het 
Humanity House in Den Haag werd dit 
keer	bijgewoond	door	ruim	70	kinderen	
van basisscholen uit Maassluis, Lekkerkerk, 
Noordwijkerhout, Wateringen, Haarlem, 
Venlo-Blerick, Anna Paulowna, Wageningen 
en Den Haag. Op deze echte conferen-
tie denken de kinderen mee over grote 
vraagstukken. Dit jaar hielden ze zich bezig 
met het actuele vluchtelingenprobleem. Ze 
maakten de ‘ervaringsreis’ in het Humanity 
House, waarbij ze in de huid van een vluch-
teling kropen; ze gingen in gesprek met een 
filosoof over kinderrechten en maakten in 
een workshop een bijzonder welkomstpak-
ket voor vluchtelingenkinderen. De kinderen 
vonden het een geweldige dag. Scholen 
kunnen jaarlijks gratis leerlingen inschrijven 
voor deze conferentie. |

Meer informatie over de 
school!Week op www.
openbaaronderwijs.nu.
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d
e lumpsumfinanciering werd in 
1995 ingevoerd voor het voort-
gezet onderwijs en in 2006 voor 
het primair onderwijs. De bekos-

tiging van het onderwijs ging tot dan toe 
uit van een specifieke toebedeling van geld 
aan personeel en materieel. De lumpsum, 
zoals die kortweg wordt genoemd, kan wor-
den beschouwd als een zak met geld. Het 
schoolbestuur kan dat geld zoveel mogelijk 
naar eigen inzicht besteden. De gedachte 
hierachter is dat die zak geld de scholen in 
staat stelt zoveel mogelijk te beantwoorden 
aan de behoeften van hun leraren, leerlin-
gen en ouders. Kortom: de beleidsvrijheid 
van de schoolbesturen is goed voor de 
kwaliteit van het onderwijs.

Weg met lumpsum?
Vooral organisaties die een meer centralise-
rende rol van de overheid willen, zetten nu 
vraagtekens bij de huidige lumpsumfinan-
ciering van het onderwijs. De SP bijvoor-
beeld kwam afgelopen najaar met een mo-
tie die in het teken stond van haar streven 
om een einde te maken aan de lumpsum, 
omdat die ‘alleen maar tot frustratie van le-
raren en ouders’ zou leiden. In de ogen van 
de SP verdwijnt geld voor onderwijs ‘maar al 
te vaak in bureaucratie en management’. 
De vereniging Beter Onderwijs Nederland 
(BON) spreekt in het kader van de lump-
sum zelfs van ‘een bodemloze put’. Deze 
beweging onder leiding van filosoof Ad 
Verbrugge wil dat in de lumpsum een knip 

wordt gemaakt tussen de bekostiging van 
docenten enerzijds en materiële kosten 
anderzijds. Dit zou in feite een terugkeer 
betekenen naar de bekostigingssystematiek 
van het primair en voortgezet onderwijs zo-
als die voor de invoering van de lumpsum 
bestond. Overigens heeft staatssecretaris 
Sander Dekker van OCW onlangs de vloer 
aangeveegd met BON, omdat die volgens 
hem in de lumpsumdiscussie uitgaat van 
onjuiste aannames en cijfers.

Te weinig beleidsruimte
VOS/ABB hoort intussen van schoolbe-
sturen steeds vaker dat de lumpsum juist 
te weinig beleidsruimte biedt. ‘De huidige 
bekostiging wordt gezien als een systeem 
met te veel sturing vanuit de overheid. Het 
wordt ervaren als een beperking van de 
eigen beleidsruimte’, zegt senior beleidsme-
dewerker Hans Teegelbeckers. ‘Aan de ene 
kant lijkt het veld meer bewegingsvrijheid te 
willen, aan de andere kant is er een tendens, 
onder andere bij de politiek, dat er meer 
inzicht wordt gevraagd in financiële beste-
dingen en ook meer invloed daarop. Met op 
de achtergrond deze paradox wenst men te 

goed onderwijs vereist toereikende

bekostiging
het rommelt rond de bekostigingssystematiek van het primair 
en voortgezet onderwijs. Vos/aBB vindt dat niet slechts het 
streven naar vereenvoudiging het doel mag zijn, maar dat 
het vooral moet gaan over een in alle opzichten toereikende 
bekostiging. 

TEKST: MaRtin Van DEn BogaERDt

Eenmalige impulsen leiden 
vaak tot structurele kosten
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bekostiGuNG

Denkt u met ons mee?

VOS/ABB wil graag input van onder 
anderen schoolbestuurders en finan-
cieel deskundigen om een bijdrage te 
kunnen leveren aan de discussie over 
de bekostigingssystematiek van het 
funderend onderwijs.
Het kan bijvoorbeeld gaan over de 
vraag hoe belangrijk u goed bestuur en 
toezicht vindt in relatie tot het budget 
dat hiervoor binnen de lumpsum 
beschikbaar zou moeten zijn. Of 
over de inzet die modern onderwijs 
vereist. Denk bijvoorbeeld aan digitale 
leermiddelen, die in de praktijk een 
kortere afschrijvingstermijn hebben 
en waarop de lumpsum nu achterblijft. 
Remt dit de innovatiekracht? Wij willen 
ook graag uw mening horen over 
moderne en gezonde huisvesting in 
relatie tot de lumpsum, en verder over 
passend onderwijs, de omvang van 
de klassen en een verdere versterking 
van medezeggenschap binnen dit 
financiële kader. 

U kunt uw ideeën mailen aan Hans 
Teegelbeckers van VOS/ABB: 
hteegelbeckers@vosabb.nl. Hij zal de 
input in samenwerking met collega’s 
van onder andere de Helpdesk van 
VOS/ABB verwerken tot een advies 
aan de sectororganisaties PO-Raad en 
VO-raad. Dit advies zal worden gepubli-
ceerd op www.vosabb.nl. 

komen tot een vereenvoudiging van de bekostigingssyste-
matiek. Dat is lastig!’ 
Teegelbeckers wijst erop dat de bekostiging al jaren ach-
terblijft bij de veranderingen die modern onderwijs vraagt. 
Ook is gebleken dat eenmalige financiële impulsen van de 
overheid, bijvoorbeeld voor onderwijskundige vernieuwin-
gen, het aantrekken en behouden van jonge leerkrachten 
en gezonde schoolgebouwen met voldoende frisse lucht, 
vaak leiden tot structurele kosten waar geen inkomsten te-
genover staan. ‘Daar komt nog bij dat de overheid groot be-
lang hecht aan de verdere professionalisering van bestuur 
en toezicht, maar dat dit zich niet vertaalt in de bronnen van 
de lumpsum. De recente doordecentralisatie in het primair 
onderwijs van het buitenonderhoud van de gemeenten 
naar de schoolbesturen geeft ook nog eens extra risico’s, 
vooral in krimpgebieden met dalende leerlingenaantallen. In 
de praktijk zien we dat het openbaar onderwijs op dat punt 
extra hard wordt geraakt.’ 

Toereikende bekostiging
VOS/ABB vindt dat niet slechts het streven naar vereenvou-
diging het doel mag zijn bij een wijziging van het bekosti-
gingsstelsel, maar dat het in de discussie vooral moet gaan 
om een in alle opzichten toereikende bekostiging. ‘Ook 
zouden de bronnen van de financieringscomponenten 
inzichtelijk moeten blijven en van tijd tot tijd moeten worden 
herijkt en indien nodig aangepast aan wat modern onder-
wijs van ons vraagt’, benadrukt Teegelbeckers. |
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een frisse wind 

TEKST: KaRin Van BREUgEl

BEELD: RicK KEUs

Veel scholen hebben de laatste jaren met subsidie een ventilatiesysteem laten 
aanleggen. Dat klinkt mooi, maar nu blijkt dat er veel mis is met die systemen. 

Ze worden dikwijls ondeskundig gebruikt en het onderhoud schiet tekort. 
Veel leerlingen zitten dus onbedoeld nog steeds suf te worden door vieze lucht. 

in dit artikel leest u hoe u reeds aangeschafte apparatuur optimaal inzet en welke 
punten belangrijk zijn bij aanschaf.

Onderhoud 
is duur 
maar 

noodzakelijk

door uw ventilatiesysteem

w
e weten allemaal hoe 
belangrijk gezonde lucht is. 
In een fris klaslokaal zijn de 
leerlingen alerter, presteren 

ze beter, hebben ze minder last van allergie-
en en is het ziekteverzuim lager. Dat geldt 
trouwens ook voor de leraren. Tussen 2009 
en 2012 hebben veel scholen een ventilatie-
systeem laten aanleggen met subsidie van 
het ministerie van OCW. Uit ervaringen en 
onderzoek van de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO) blijkt nu dat deze 
systemen op de helft (!) van de onderzochte 
scholen helemaal niet goed werken. 

al jaren uitgeschakeld
Irma Thijssen, adviseur bij RVO, legt uit waar 
het allemaal fout kan gaan: bij de aanleg, 
het gebruik en het onderhoud van venti-
latiesystemen. Over de installatie zegt zij: 
‘Soms zijn kanalen niet goed aangelegd of 
zijn ventilatiekasten bevestigd op dunne 
tussenwandjes die kunnen gaan trillen. Dat 
kan behoorlijk veel herrie veroorzaken en 
voordat je het weet, schakelt iemand zo’n 
systeem dan uit.’

Ook in het gebruik zijn veel knelpunten 
blootgelegd. Soms veranderden medewer-
kers van de school de systeeminstellingen of 
zetten ze een ventilatiebox naar eigen inzicht 
aan en uit. ‘We zijn systemen tegengekomen 
die al jaren uit stonden. Zonder dat de school 
zich ervan bewust was. Het is verstandig als 
één persoon dagelijks het systeem en de in-
stellingen controleert. Bij bepaalde installaties 

‘erg geschrokken van co2-waarden’

Marjon de graas, directeur oBs De achtbaan in Moordrecht: 

‘Wij hebben een typische jaren negentig-school: kleine lokalen, dito 
ramen en dus weinig frisse lucht. Enkele jaren geleden hebben we in al 
onze lokalen een CO2-meting gedaan. Daar zijn we heel erg van ge-
schrokken, de CO2-waarden waren veel te hoog.

Dankzij de subsidieregeling konden we destijds een decentraal ventila-
tiesysteem laten installeren. We hebben gekozen voor een Itho-systeem; 
dat is fluisterarm en speciaal ontwikkeld voor scholen. In elk lokaal zit een 
ventilatiebox met een geïntegreerde CO2-meter. Alle systeeminstellingen 
zijn centraal geregeld. De leerkrachten zien aan een lampje op de ventila-
tiebox dat het systeem goed werkt. Verder hoeven ze niets te doen. Dat 
kan trouwens ook niet. Om de instellingen handmatig te veranderen, is 
een speciale code nodig.

kan dat ook op afstand gebeuren, door een 
externe partij’, aldus Thijssen.

Verkeerde zuinigheid
Wat zeker zoveel zorgen baart is het gebrek-
kige onderhoud van veel ventilatiesystemen. 
Er zijn veel scholen die wel met subsidie een 
systeem hebben laten aanleggen, maar geen 
beheercontract hebben afgesloten. Bijvoor-
beeld omdat ze niet wisten hoe belangrijk dat 
is of omdat ze het te duur vonden. De kosten 
daarvan zijn dan ook aanzienlijk. Een basis-
school met twaalf klassen betaalt jaarlijks al 
snel rond de 3.000 euro voor het onderhoud 
van de ventilatie-units. Een flinke kostenpost 
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frisse scholeN

voor een school, zeker als je bedenkt dat 
er in normvergoedingen nooit rekening is 
gehouden met het onderhoud van ventilatie-
systemen. ‘Je kunt dat onderhoud echter niet 
achterwege laten. Als de filters niet jaarlijks 
worden vervangen, doet het systeem zijn 
werk niet meer. De luchtkwaliteit is dan alsnog 
ongezond en oncomfortabel’, aldus Thijssen.

Green Deal Scholen
Naar aanleiding van het onderzoek hebben 
verschillende partijen (vier ministeries, 
Ruimte-OK, PO-Raad, VO-raad, VNG, 
Klimaatverbond Nederland, RVO, GGD, 
GHOR Nederland en Platform31) de handen 
ineengeslagen. Samen gaan zij scholen on-
dersteunen om de gebouwen gezonder en 
energiezuiniger maken. Green Deal Scholen 
werd in het najaar van 2015 officieel gelan-
ceerd. De belangrijkste speerpunten: een 

Ventilatiesysteem aanschaffen? Let hierop!

Overweegt u de aanleg van een 
ventilatiesysteem? Een aantal 
adviezen om u op weg te helpen.

Voorbereiding
• Kies een systeem met warmte- 

terugwinning (wtw) en CO2-sturing.
• Zorg voor voldoende expertise 

(in huis of ingehuurd).
• Benut ervaringen van collega’s in 

het land.

Keuze van systeem
• Bedenk welk systeem goed past 

bij de school en de gebruikers.
• Kies een systeem dat op afstand 

kan worden geregeld/gemonitord.
• Maak de kosten voor de gehele 

levensduur inzichtelijk (niet 
alleen kosten voor de aanschaf, 
maar ook voor onderhoud en 
energie).

Beheer en onderhoud
• Kies een installatiebedrijf en 

onderhoudsbureau met ervaring 
met scholen èn wtw-units. 

• Houd er rekening mee dat het 
wel een jaar duurt voordat alles 
goed is ingeregeld.

• Laat de werking/inregeling  
jaarlijks controleren.

• Reinig/vervang de filters  
regelmatig.

gezond binnenklimaat, duurzaamheid en 
een lagere energierekening. 

Hulp bij verbeteren van 
binnenklimaat
Experts van Green Deal Scholen gaan 
scholen en schoolbesturen helpen om het 
schoolklimaat te verbeteren. Vaak kan dat 
gepaard gaan met interessante mogelijkhe-
den om de energiekosten te verminderen. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Green Deal Scholen heeft onder andere 
een helpdesk voor scholen en een web-
site met praktijkvoorbeelden en handige 
instrumenten. Om haar kennis uit te dragen, 
gaat de organisatie ook bijeenkomsten 
organiseren. Ook interessant: er komt een 
voucherregeling, waarmee schoolbesturen 
een adviseur kunnen inschakelen. Kijk op 
www.greendealscholen.nl. |

Meer weten?
www.rvo.nl/frissescholen
www.greendealscholen.nl
greenDeal helpdesk: 
085 3032602

door uw ventilatiesysteem

‘erg geschrokken van co2-waarden’

Marjon de graas, directeur oBs De achtbaan in Moordrecht: 

‘Wij hebben een typische jaren negentig-school: kleine lokalen, dito 
ramen en dus weinig frisse lucht. Enkele jaren geleden hebben we in al 
onze lokalen een CO2-meting gedaan. Daar zijn we heel erg van ge-
schrokken, de CO2-waarden waren veel te hoog.

Dankzij de subsidieregeling konden we destijds een decentraal ventila-
tiesysteem laten installeren. We hebben gekozen voor een Itho-systeem; 
dat is fluisterarm en speciaal ontwikkeld voor scholen. In elk lokaal zit een 
ventilatiebox met een geïntegreerde CO2-meter. Alle systeeminstellingen 
zijn centraal geregeld. De leerkrachten zien aan een lampje op de ventila-
tiebox dat het systeem goed werkt. Verder hoeven ze niets te doen. Dat 
kan trouwens ook niet. Om de instellingen handmatig te veranderen, is 
een speciale code nodig.

‘De kinderen zijn merkbaar 
alerter en fitter’ 
Het is belangrijk dat je zo’n systeem goed onderhoudt. 
Elke zes maanden komt hier een installateur langs die de 
instellingen controleert, alles uitzuigt en schoonmaakt. Elk 
jaar vervangt hij de filters. Als je dat niet doet, heb je alsnog 
geen frisse lucht. Dan kun je zo’n systeem net zo goed 
niet ophangen. Dankzij dit ventilatiesysteem zitten er geen 
slaperige kinderen meer in de klas en hebben we een fris en 
comfortabel klimaat. De kinderen zijn merkbaar alerter en 
fitter. Kortom: wij zijn er blij mee!’

Marjon de Graas bij CO2-meter in een van de lokalen: ‘Elk halfjaar 
onderhoud’.
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Tweelingen: 
samen of apart plaatsen?

n
aar schatting kiest de helft van 
de basisscholen ervoor om 
tweelingen in aparte klassen te 
plaatsen. Daar zijn verschillende 

redenen voor. Soms zijn leerkrachten bang 
dat kinderen een front vormen waar ze niet 
tegenop kunnen. Het heeft echter zeker ook 
te maken met een maatschappelijk beeld, 
denkt Coks Feenstra, ontwikkelingspsy-
choloog en auteur van Het Grote Tweelin-
genboek. ‘In onze maatschappij staat het 
individu centraal. We zijn allemaal heel erg 
bezig met onze eigen ontwikkeling en onze 
eigen identiteit. Het wij-gevoel wordt niet zo 
goed begrepen, terwijl meerlingen natuurlijk 
de ultieme vorm van ‘wij’ zijn. Meerlingen 
staan echt anders in het leven dan eenlin-
gen. Zij hebben elkaar nodig, vinden het fijn 
om samen te zijn.’
Feenstra betreurt het dat veel scholen weinig 
weten over wetenschappelijk onderzoek 
naar meerlingen. ‘Door het ontbreken van 
kennis worden er onbedoeld veel fouten 
gemaakt bij de plaatsing van leerlingen. Door 
kennis te nemen van onderzoeksresultaten 
kunnen scholen de wereld voor tweelingen 
en hun ouders een beetje beter maken.’ Naar 
School! zet hier een aantal feiten op een rijtje. 

TEKST: KaRin Van BREUgEl

BEELD: MaRtinE sPRangERs

sommige basisscholen hanteren een 
rigide beleid ten aanzien van meerlingen: 

de kinderen worden altijd bij elkaar of 
juist altijd apart geplaatst. grootschalig 

wetenschappelijk onderzoek laat zien nu 
hoe belangrijk het is om hier omzichtig 

mee om te gaan. het blijkt vaak het beste 
om tweelingen op jonge leeftijd bij elkaar 

in de klas te plaatsen.

De problemen van splitsen
Tweelingkinderen die op 4-jarige leeftijd worden geschei-
den, vertonen meer probleemgedrag. Feenstra: ‘Denk aan 
angstig of teruggetrokken gedrag, onzekerheid, verdriet, 
huilen bij het afscheid nemen en slecht slapen. Soms vallen 
kinderen zelfs terug in hun ontwikkeling. Opeens gaan ze 
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meerliNGeNbeleid

kinderen uit elkaar te halen, bijvoorbeeld als 
ze vaak ruzie hebben of ervan genieten om 
dingen apart te doen. In de praktijk zijn dat 
uitzonderingen; de meeste tweelingen vin-
den het fijn en geruststellend om in elkaars 
nabijheid te zijn.’

Tijd om te splitsen - of niet 
Tweelingen hoeven niet de hele basis-
school bij elkaar in de klas te blijven. ‘Ik raad 
scholen aan om de situatie aan het eind van 
groep 1 samen met ouders te evalueren. 
De NVOM (Nederlandse Vereniging van 
Ouders van Meerlingen) heeft daarvoor 
een handige vragenlijst. Als kinderen het fijn 
vinden bij elkaar en dit niet tot problemen 
leidt, kun je ze gerust nog een jaartje samen 
laten.’
Soms klitten kinderen wel heel erg aan 
elkaar. ‘Daar moet je wel aandacht aan 
besteden, maar doe dat in eerste instantie 
thuis. Laat de kinderen bijvoorbeeld eens 
apart logeren, spelen met een buurkindje 
of een uitstapje maken. Dat kan vervolgens 
langzaam worden uitgebouwd. Op die 
manier werk je ernaar toe om de kinderen 
uiteindelijk ook op school te splitsen.’
Feenstra merkt dat de meeste tweelingen 
in groep 3 meer behoefte hebben aan hun 
eigen leventje en wel toe zijn aan splitsing. 
Er zijn echter ook scholen waar de kinderen 
acht jaar bij elkaar zitten. ‘Soms is dat on-
vermijdelijk, bijvoorbeeld op kleine scholen. 
Scholen hoeven zich daar geen zorgen 
over te maken: er is geen enkel onderzoek 
dat aantoont dat dit slecht is voor kinderen,’ 
besluit Feenstra.

Meer informatie op de website van de 
nederlandse Vereniging voor ouders 
van Meerlingen, www.nvom.nl. het 
dossier schoolkeuze is te vinden onder 
kennis en ervaring > informeerling. |

UIT De PRAKTIjK

‘Per tweeling afweging maken’
‘Sterrenscholen bieden elk kind de ruimte om zijn 
eigen leerreis te maken. Kind, ouders en leerkracht 
stippelen die reis samen uit. Wij benaderen twee-
lingen op dezelfde manier als individuele kinderen, 
dus beide co-twins, zoals wij ze vaak noemen, 
hebben recht op hun eigen leerreis. Dat betekent 
dus dat je het beleid op dit gebied niet van tevoren 
dichttimmert. Geen beleid is goed beleid in dit 
geval. Per tweeling moet je afwegen of je ze apart of 
samen plaatst. 
In de loop van de jaren hebben we die afweging 
voor een flink aantal tweelingen gemaakt. Meestal 
pakt dat goed uit, soms is er achteraf twijfel. Zoals 
een keer bij een tweeling die we in nauw overleg 
met de ouders in groep 1 bewust apart hadden ge-
plaatst. Het meisje had destijds nogal de broek aan 
en nam alle wind uit de zeilen van haar broertje. 
Achteraf denken we dat het misschien voor het jon-
getje beter was geweest om ze bij elkaar te houden. 
In groep 3 zaten ze wel weer samen. 
je moet niet te licht denken over de unieke band 
tussen tweelingen. Sommige tweelingen hebben 
op enig moment sterke behoefte om los van elkaar 
hun identiteit te ontwikkelen. Maar veel tweelingen 
willen hun broer of zus graag in de buurt hebben, 
ook op latere leeftijd. Zij vinden hun gezamenlijke 
identiteit heerlijk.’

Anneke Slegers, directeur Sterrenschool Bikube 
(Hoofddorp)

‘Meerlingen staan echt 
anders in het leven dan 
eenlingen’

Ontwikkelingspsycholoog 
Coks Feenstra: ‘Een 
tweeling jong scheiden kan 
probleemgedrag opleveren.

Anneke Slegers met de tweelingen op de Sterrenschool Bikube: 
Aimane en Sohaib (vooraan), Quinty en Kylian (achteraan) en in het 
midden Sienna, wier broertje Duran er net even niet was. 

weer in hun broek plassen of willen ze weer bij papa en 
mama in bed slapen. We zien trouwens wel een verschil tus-
sen jongens en meisjes. Meisjes trekken zich in zichzelf terug, 
jongens worden juist baldadig en druk. Bij eeneiige tweelingen 
zien we vaak in de loop van de tijd een verergering van het 
probleemgedrag. Bij twee-eiige tweelingen verdwijnen de 
problemen dikwijls na een jaar.’

luister naar ouders!
Feenstra bepleit overigens niet dat tweelingen daarom altijd 
bij elkaar moeten worden geplaatst als ze starten in groep 1.  
‘Je moet altijd naar de kinderen in kwestie kijken. Mijn advies: 
ouders kennen hun kind op die leeftijd het beste, dus be-
spreek dit met hen. Soms denken zij dat het beter is om de 
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h
et	oude	gebouw	uit	de	jaren	70,	
dat nogal donker was en boven-
dien tot op de draad versleten, 
heeft plaatsgemaakt voor een 

licht gebouw dat beantwoordt aan de eisen 
van modern onderwijs en bovendien ruimte 
biedt aan partners die er samen een brede 
school van hebben gemaakt. Directeur 
Jan Adema van De Keerkring vertelt dat 
de architect goed naar de wensen van de 
gebruikers heeft geluisterd. ‘We wilden echt 
een ruim gebouw met veel licht, en daar 
is de architect goed in geslaagd. We zijn 
er heel blij mee en ook trots dat dit nu ons 
gebouw is!’ 

Wijkfunctie
Vanuit de centrale zaal, die kan worden ge-
zien als de hoeksteen van het pand, waaiert 
een houten constructie uit naar de lokalen, 
die vanuit een halve cirkel de wijk in kijken. 
Elk lokaal heeft een grote verticale raampar-
tij die de ‘lantaarn’ wordt genoemd. Als het 
donker is, schijnt er door de divers ge-
kleurde ruiten licht naar buiten. ‘Een vrolijk 

vrolijk cadeautje voor de wijk
als een kleurrijke waaier ligt 

openbare basisschool 
De Keerkring in de 

sterrenbuurt in Emmeloord. 

~ De lantaarns geven een mooi effect in het donker.

~ Elk lokaal heeft een ‘lantaarn’, een verticale raampartij met gekleurd glas.

~ Obs De Keerkring is een kleurrijk, waaiervormig gebouw met sedumdak

TEKST & BEELD: MaRtin Van DEn BogaERDt
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Gebouw iN beeld

~ De ronde tafels in de hal zijn gemaakt van hout dat uit het plafond is gezaagd.

� Deze bank is echt een ontmoetingsplek.

cadeautje voor de wijk’, aldus Adema. ‘Het is 
een openbaar, gemeenschappelijk gebouw, 
dat zo de wijkfunctie mooi uitstraalt.’

Kleiner
Het nieuwe gebouw is kleiner dan het oude. 
Dat heeft te maken met demografische 
krimp. Het aantal kinderen in Emmeloord is 
kleiner geworden, dus kan de school met 
minder vierkante meters toe. Mocht het 
in de toekomst toch nodig zijn om uit te 
breiden, dan kan dat gemakkelijk door een 
extra taartpunt aan de bestaande waaier 
te voegen. Er is bewust gekozen voor een 
flexibel ontwerp. 
Doordat de nieuwe school kleiner is, zijn 
de stookkosten afgenomen. Die liggen 
overigens door het duurzame karakter van 
de nieuwbouw ook per vierkante meter 

fors lager dan in het oude pand. De isolatie 
bestaat onder meer uit sedumplantjes op 
het dak, die niet alleen het energiegebruik 
dempen, maar ook een geluidsisolerend 
effect hebben. Als het hard regent, is dat 
binnen nauwelijks te horen. In de zomer 
zorgt het sedum ervoor dat de zon het dak 
niet oververhit, waardoor het in de school 
koel blijft.

Duurzaam
Een leuk duurzaam detail zijn de houten 
tafels in de hal bij de lokalen, legt Adema uit. 
‘De ronde tafelbladen zijn gemaakt van het 
hout dat voor de lichtkoepels uit het plafond 
is gezaagd. Het zou zonde zijn geweest om 
dat hout weg te gooien, dus hebben we 
er tafels van laten maken.’ Een ander mooi 
detail is de kleurrijke bank bij de entree van 
de school. Deze bank benadrukt dat het 
openbaar onderwijs uitgaat van diversiteit 
op basis van respect en gelijkwaardigheid. 
‘Allemaal anders, toch samen’ staat erop. 
‘Die bank is echt een ontmoetingsplek! 
Mooi toch?’ |

Dankzij 
sedumdak lagere 
stookkosten
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kleiNe klasseN

Grote klas met 
30 leerlingen 

kan best
tweede Kamerlid tjitske siderius van de sP 

slaat met haar wetsvoorstel voor kleinere 
klassen de plank behoorlijk mis. Dat blijkt uit 

veel kritische reacties.

v
oor Siderius is het helder: zij wil klassen met 30 
of meer leerlingen per direct verbieden! Maar 
uit de vele reacties die door middel van een 
internetconsultatie op haar wetsvoorstel zijn bin-

nengekomen, blijkt dat - in tegenstelling tot wat zij beweert 
- grote klassen helemaal niet tot de grootste ergernissen van 
leerkrachten en ouders behoren. Zo merkt een leerkracht 
van een basisschool in Hilversum op dat het prima is om 
een grote klas te hebben, mits het lokaal groot genoeg is en 
het aantal leerlingen dat extra aandacht vergt beperkt blijft. 
Een ouder die ook op de internetconsultatie heeft gerea-
geerd, vindt grote klassen juist een voordeel vanwege de 
diversiteit aan vriendjes en vriendinnetjes. Een andere ouder 
pleit voor minder klassikaal denken.

Kwaliteit leerkrachten
Het is de belangenorganisatie Ouders & Onderwijs die heeft 
gepeild hoe er over grote klassen wordt gedacht. ‘Opvallend 
in de resultaten van de peiling is dat ouders ervaren dat de 
kwaliteiten van de leerkracht minstens even belangrijk zijn 
voor het tot hun recht laten komen van kinderen (…). De 
omvang van de klas kan niet los van andere aspecten van 
het onderwijs worden gezien, en dus ook niet geïsoleerd 
worden gereguleerd’, schrijft Ouders & Onderwijs. 
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) komt als be-

langenorganisatie voor ouders eveneens met kritiek. Het 
instellen van een maximale leraar-leerlingratio en toezicht 
hierop door de Inspectie van het Onderwijs, zoals Siderius 
wil, ‘beknot de scholen in hun vrijheid om samen met direc-
tie, team en ouders te bepalen wat in de specifieke situatie 
van de school het meest ten goede komt aan het primaire 
proces.’

loos gebeuren
Primo Schiedam, de stichting voor openbaar primair 
onderwijs in die gemeente, benadrukt dat het plan van de 
SP alleen kan worden uitgevoerd als er meer geld komt. 
‘Anders is het een loos gebeuren’, schrijft directeur-bestuur-
der Peter Jonkers. Een klas met 30 leerlingen kan volgens 
hem best, bijvoorbeeld met een onderwijsassistent erbij die 
de leerkracht ontlast.
In de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultatie staat 
ook dat uitvoering van het wetsvoorstel financiële conse-
quenties met zich mee zal brengen. ‘Zonder structurele 
ophoging van de bekostiging kan een schoolbestuur geen 
extra mensen aannemen’, aldus adviseur Ronald Bloemers. 
Hij voegt daaraan toe dat een schoolbestuur dat vanuit 
onderwijskundig oogpunt kleinere groepen wenst, dat 
nimmer zal nalaten, ‘maar zonder de daartoe strekkende 
middelen zal het niet mogelijk zijn’. VOS/ABB wijst verder op 
de toegankelijkheid van het onderwijs, die met dit wetsvoor-
stel in het geding komt: wat als groepen al op hun wettelijke 
maximum zitten wanneer zich nog één leerling aanmeldt bij 
de openbare school? |

TEKST EN BEELD: MaRtin Van DEn BogaERDt
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VerNieuwd Vmbo

h
et huidige vmbo is behoorlijk 
versnipperd. Er zijn bij elkaar 
ruim dertig verschillende 
beroepsgerichte programma’s 

die leerlingen kunnen volgen. Voor scholen 
is dat al een organisatorische uitdaging, 
maar een dalend aantal leerlingen maakt 
het nog moeilijker om al die verschillende 
richtingen in de lucht te houden. Omwille 
van de praktische organisatie is besloten de 
keuze te beperken tot tien profielen. Maar 
ook inhoudelijke argumenten spelen een rol. 
Sinds het vmbo bijna zeventien jaar geleden 
werd geïntroduceerd, is het onderwijspro-
gramma inhoudelijk nauwelijks aangepast. 
Het werd hoog tijd om daar verandering in 
te brengen, omdat het vervolgonderwijs en 
de arbeidsmarkt niet stil zijn blijven staan.

Breedte behouden 
Vanaf augustus bieden scholen in de 
bovenbouw van vmbo-basis/kader/gl één of 
meer profielen aan. Naar verwachting zullen 
scholen zich bij hun profielaanbod vooral 
laten leiden door hun huidige programma 
en de regionale arbeidsmarkt. Scholenge-
meenschap De Overlaat, een algemeen 
toegankelijke vmbo-school in Waalwijk, 
is ambitieus en gaat maar liefst zeven 
profielen aanbieden. Algemeen directeur/
bestuurder Otto Dooijes legt uit: ‘Op dit 
moment bieden wij ook al een groot aantal 
programma’s aan. Daardoor zijn we voor 
een grote groep leerlingen aantrekkelijk en 

| Otto Dooijes: ‘We zetten onder meer fors in op 
Mobiliteit en transport’

Tien nieuwe profielen 
     voor het vmbo

TEKST: KaRin Van BREUgEl

BEELD: KoEn VERhEijDEn
het vmbo wordt ingrijpend vernieuwd. Vanaf augustus 
bieden scholen in de bovenbouw tien nieuwe profielen 
aan, die beter aansluiten op het mbo en de arbeidsmarkt. 
het onderwijsaanbod wordt duidelijker, breder en 
actueler.
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VerNieuwd Vmbo

Dit zijn de 
nieuwe vmbo-
profielen

• Bouwen, wonen en 
interieur

• Dienstverlening en 
producten

• economie en  
ondernemen

• Groen
• Horeca, bakkerij en 

recreatie
• Maritiem en techniek
• Media, vormgeving 

en ICT
• Mobiliteit en  

transport
• Produceren,  

installeren en energie
• Zorg en welzijn

konden we afgelopen jaren fors groeien. 
Die inhoudelijke breedte willen we uiteraard 
graag behouden. Gelukkig is ons gebouw 
geschikt om zoveel verschillende profielen 
aan te bieden. Zo’n vijf jaar geleden is de 
school grootscheeps verbouwd en hebben 
de kleine lokalen plaatsgemaakt voor grote 
werkpleinen. Op die werkpleinen kun je uit-
stekend verschillende vakken en profielen 
naast elkaar aanbieden.’

Strategische kiezen
De Overlaat heeft de definitieve profiel-
keuze strategisch gemaakt. Dooijes: ‘We 
denken dat we ons met deze profielen goed 
in de markt zetten en de concurrentie met 
andere vmbo’s aankunnen.’ Ook de regiona-
le arbeidsmarkt heeft invloed gehad op de 
keuze. ‘We zetten onder meer fors in op het 
profiel Mobiliteit en transport. Deze regio is 
een logistieke hotspot en we willen goed in-
spelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. 
Ook het profiel Techniek willen we stevig 
neerzetten. We gaan bijvoorbeeld een 
windmolen en zonnecollectoren plaatsen 
en allerlei moderne technieken aanbieden.’

Vakken
Elk profiel bestaat uit drie delen. Om te 
beginnen is er een gemeenschappelijk deel 
dat voor alle profielen hetzelfde is, met vakken 
zoals Nederlands, Engels en maatschappijleer. 
Daarnaast is er een profieldeel met vakken die 
inhoudelijk aansluiten bij het profiel; deze vak-
ken zijn veelal een combinatie van theorie en 
praktijk. Tot slot is er een keuzedeel, waarop 
scholen zelf veel invloed hebben. De school 
bepaalt welke keuzevakken ze aanbiedt, leer-
lingen kiezen de keuzevakken die inhoudelijk 
bij hun profiel of hun persoonlijke interesses 
passen. Sommige scholen bieden leerlingen 
zelfs de mogelijkheid om keuzevakken uit een 
ander profiel te kiezen of eventueel zelfs op 
een andere school. 

aansluiting mbo
De nieuwe profielen moeten leerlingen 
beter voorbereiden op het mbo, zo is de 

gedachte. Of dat in de praktijk ook zo werkt, 
is nog maar de vraag. Dooijes ziet het nog 
niet: ‘Ik vraag me af of het mbo wel klaar is 
voor deze vernieuwing. De nieuwe profielen 
moeten bijdragen aan een doorlopende leer-
lijn. Vmbo en mbo moeten samen proberen 
om dubbelingen in beide programma’s te 
voorkomen, zodat we leerlingen misschien 
zelfs wel een korter studietraject kunnen 
aanbieden. Op dit moment zijn we hierover 
in gesprek met verschillende mbo’s in de 
omgeving. Ik merk dat zij niet staan te trap-
pelen om dit met elkaar te gaan regelen. Dat 
is jammer en baart mij ook wel zorgen.’

Forse investeringen
De invoering van de nieuwe profielen kost 
veel energie en geld. Omdat docenten voor 
een deel gewijzigde – en soms zelfs totaal 
nieuwe – vakken gaan geven, moet er hoe 
dan ook worden geïnvesteerd in professio- 
nalisering. Staatsecretaris Sander Dekker 
heeft hiervoor 5,5 miljoen beschikbaar 
gesteld. Volgens de VO-raad is dat voor een 
dergelijke operatie verbazingwekkend weinig 
geld. Dooijes deelt die mening. ‘Het gebeurt 
wel vaker dat scholen allerlei dingen moeten 
veranderen waar ze geen geld voor krijgen. 
Dat is jammer, maar eigenlijk weet je al van 
tevoren dat dat gaat gebeuren. Zo werkt het 
blijkbaar in het Nederlandse onderwijs.’

Gelukkig zijn de vernieuwingen niet uit de 
lucht komen vallen. Dooijes: ‘We wisten al 
langer dat dit eraan zat te komen. Daarom 
hebben we onze scholings- en investerings-
budgetten al in een vroegtijdig stadium 
flink verhoogd. Over de professionalisering 
maak ik me overigens niet al te veel zorgen. 
We hebben hier op school bij alle vakken 
bevoegde docenten. Ik verwacht dat 
iedereen met een bescheiden hoeveelheid 
bijscholing straks klaar is om alle nieuwe 
vakken te gaan geven.’
Niet elke school kan dat zeggen. Eind 
maart berichtte het AD dat er in augustus 
naar verwachting zo’n 5000 docenten 
zijn, die niet de bevoegdheid hebben om 
de lessen bij de nieuwe vmbo-profielen te 
geven. Er is dus nog behoorlijk wat werk 
aan de winkel.

Meer weten over de nieuwe profielen?  
Kijk op www.vernieuwingvmbo.nl |

‘Inspelen op vraag uit het 
bedrijfsleven in de regio’
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taalgebruik meer zou kunnen afstemmen op 
de doelgroep, omdat antwoorden nu soms 
te ambtelijk of te juridisch worden gevonden.

Meer dan vraag en antwoord
Uit het tevredenheidsonderzoek komt naar 
voren dat de meeste mensen inmiddels 
weten dat de Helpdesk veel meer doet dan 
alleen antwoord geven op de ruim 10.000 
vragen die per jaar worden gesteld. Ruim 
80 procent van de respondenten is ervan 
op de hoogte dat ook uitgebreide vraag-
stukken worden behandeld, terwijl bijna 
70	procent	weet	dat	de	Helpdesk	op	basis	
van personeelsdossiers actief kan meeden-
ken over de haalbaarheid van eventuele 
ontslagen. 
Ook het feit dat de Helpdesk beleidsstukken 
kan checken en geregeld gratis trainingen 
en cursussen over actuele onderwerpen 
verzorgt, is over het algemeen bij de leden 
van VOS/ABB bekend. |

waarderiNG helpdesk

hoge cijfers voor de Helpdesk

TEKST: MaRtin Van DEn BogaERDt

d
e Helpdesk peilt regelmatig onder 
de leden van VOS/ABB hoe die 
de dienstverlening waarderen. De 
tevredenheidsonderzoeken staan 

altijd in het teken van kwaliteitsverbetering. Uit 
het nieuwste onderzoek, waarvan de resulta-
ten dit voorjaar bekend werden, blijkt dat de 
overgrote meerderheid van de respondenten 
de deskundigheid van de Helpdesk-adviseurs 
waardeert met een 8 of een 9. 
‘Jullie werken snel en geven ook altijd verwij-
zingen naar de bron. Dit geeft duidelijkheid, 
ook al ben ik niet altijd blij met het antwoord’, 
merkt een van de gebruikers op, waarbij ach-
ter het laatste een knipoogje staat. Een ander 
schrijft: ‘Snel, accuraat en effectief inzetbare 
terugkoppeling die deugt.’ 
Er kwam ook opbouwende kritiek binnen, 
die de Helpdesk ter harte neemt. Een res-
pondent merkt op dat het altijd goed is om 
terug te komen op een antwoord als dat bij 
nader inzien beter of uitgebreider had ge-
kund. Een ander punt is dat de Helpdesk het 

Allemaal juristen

De Helpdesk van 
VOS/ABB bestaat uit de 
juristen Céline Haket, 
Ronald Bloemers, 
josé van Snek en 
Hafida Amziab. In 
verband met zwan-
gerschapsverlof van 
Céline Haket is tijdelijk 
Marloes van Rossum 
aangetrokken. Alle 
Helpdeskers zijn mees-
ter in de rechten.

Onze Helpdesk is elke 
werkdag tussen 08.30 
en 12.30 uur telefonisch 
bereikbaar op het 
nummer 0348-405250. 
Mailen kan naar 
helpdesk@vosabb.nl. 
U krijgt op werkdagen 
altijd binnen 24 uur 
een reactie, ook als de 
beantwoording van uw 
vraag meer tijd vergt.

Voor wie?
De dienstverlening van onze Helpdesk is 
alleen voor onze leden. Schoolbesturen 
die niet bij VOS/ABB zijn aangesloten, 
kunnen er geen gebruik van maken. Uw 
organisatie kan natuurlijk lid worden! 
Neemt u daarvoor contact op met het 
secretariaat van VOS/ABB: 
0348-405200 of welkom@vosabb.nl.

De meeste gebruikers van 
de helpdesk van Vos/aBB 

waarderen die met een 
rapportcijfer 8 of 9. 
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Deze grafiek laat zien dat de leden de Helpdesk steeds beter weten te vinden. Gemiddeld krijgt de Helpdesk 900 vragen per maand.  
In 2015 werden in vakantiemaand augustus 502 vragen gesteld; in de topmaand juni waren dat er zelfs 1325. 



Hoe ziet uw schoolgebouw 
er over 10 jaar uit?

REIS MET PROPENDUM NAAR EEN 
INTEGRAAL SCHOOLBEHEER MET VISIE
Propendum is een adviesbureau, gespecialiseerd 
in onderwijshuisvesting. Bent u directeur of 
(bovenschools) manager in het primair onderwijs? 
Ontwikkel samen met uw bestuur een duurzame 
visie op de huisvesting en het onderhoud van 
uw schoolgebouwen. Gebruik het spoorboekje 
van Propendum. Uw eindbestemming is wat ons 
betreft het schoolgebouw van de toekomst.

SCHOOLBEHEER ONLINE
Ontdek onze unieke online applicatie: School-
beheer  Online. Met deze door Propendum 
ontwikkelde software kunt u in vier stappen de 
huisvesting en het onderhoud van uw school 
effi ciënt en effectief beheren.

BEL VOOR EEN DEMO 0800 0900 700 

info@propendum.nl  |  www.propendum.nl

150106FC210x297.indd   1 08-02-16   15:41
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excursietip!
TEKST: lUcy BEKER  BEELD: MaUD hElDEns En coR sMit

aanbod op de site doet. 
Het is dus ook mogelijk om alleen een be-
zoekles te kiezen. Een paar ideeën: Fort As-
peren biedt een spannend ontdekkingsspel 
waarmee kinderen leren wat de Hollandse 
Waterlinie inhield; bij ICER Innovatiecentrum 
in Ulft doen leerlingen een opdrachtenspel 
in een fabriek; tuinbouwmuseum Mea Vota 
in Huissen laat leerlingen het productiepro-
ces van groenten en fruit ontdekken, en in 
het Regionaal Archief Rivierenland zien ze 
wat er allemaal bewaard wordt en waarom. 

Bekijk het complete aanbod op 
www.reizenindetijd.nl. |

Op de website www.reizenindetijd.nl kun-
nen basisscholen kiezen uit kant-en-klare 
lessen cultuureducatie voor alle groepen. 
Bij elk van de 11 thema’s staan lessen en 
activiteiten voor in de klas plus ideeën voor 
bijpassende excursies oftewel ‘bezoek-
lessen’. De keuze is groot, omdat er al 
tientallen instellingen meedoen. Naast 
het Flipje en Streekmuseum Tiel zijn dat 
andere musea, zoals het Airborne Museum 
in Oosterbeek en het Nederlands Open-
luchtmuseum in Arnhem, maar ook tal 
van kastelen, boerderijen, archiefdiensten, 
forten en natuurcentra. Er blijkt veel te 
beleven in Gelderland: er zijn meer dan 80 
bezoeklessen.

Portfolio erbij
 ‘Het mooie van deze opzet is dat het 
scholen de kans biedt om cultuureducatie 
structureel in het onderwijs te verankeren’, 
zegt projectleider Ben Bregman. Hij is 
adviseur erfgoed & onderwijs bij Erfgoed 

Gelderland en samen met Alexandra van 
Steen, directeur van het museum in Tiel, 
een van de initiatiefnemers. ‘Dit is interes-
sant voor scholen, zeker nu de Inspectie 
van het Onderwijs erop aandringt dat 
scholen hun cultuureducatie echt gaan 
borgen’, aldus Bregman. ‘Bij Reizen in de 
tijd hebben leerlingen de mogelijkheid om 
een digitaal portfolio bij te houden. Als ze 
elk jaar een thema volgen, ontstaat een 
mooi overzicht van opdrachten, foto’s en 
kunstwerken en komt er echt structuur in 
de cultuureducatie.’

Fort, fabriek, archief
Veel scholen in Gelderland hebben Reizen 
in de tijd al ontdekt. Een van de mede-initia-
tiefnemers is dan ook Stichting Fluvium, die 
14 openbare basisscholen in Geldermalsen 
en Neerijnen bestuurt. Inmiddels hebben 
al 3000 kinderen een digitaal portfolio 
aangemaakt. Maar Ben Bregman benadrukt 
dat elke school zelf uitmaakt wat ze met het 

Veel te beleven in gelderland

leuke excursies, gekoppeld aan lesprogramma’s die 
basisscholen gratis kunnen downloaden. Dat is Reizen 

in de tijd, een initiatief van onder andere het Flipje en 
streekmuseum tiel, Erfgoed gelderland en een aantal 

schoolbesturen in die regio. het project werd recent 
genomineerd voor de Museum Educatie Prijs.

Bij elke bezoekles 
een gratis leerlijn

~ ‘Mee naar de fabriek’ bij ICER. ~ ‘Klas in de kas’ bij Tuinbouwmuseum Mea Vota.

~ ‘Voor altijd bewaren’ bij Regionaal Archief
     Rivierenland. 
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Ontdek onze unieke online applicatie: School-
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Hoe zit het 
nu precies?

inzage 
personeelsdossier 

heeft een werknemer recht op 
inzage in diens dossier?

De werknemer heeft altijd recht 
op inzage in diens dossier, maar 
hier zitten wel beperkingen aan. 
Zo heeft de werknemer geen 
recht op inzage in losse notities/
aantekeningen van de werkgever 
in het dossier, en ook moeten er 
redelijke tussenpozen zitten tussen 
de momenten waarop dezelfde 
werknemer om inzage vraagt. 
Bovendien mag de werkgever zelf 
kiezen op welke wijze de werkne-
mer inzage wordt geboden in diens 
dossier. Dat kan zijn: een overzicht 
van het dossier geven, kopieën of 
afdrukken van de stukken geven, of 
inzage ter plekke bieden. 

Het geven van een overzicht 
houdt in dat er een volledig 
overzicht van de gegevens wordt 
verstrekt in begrijpelijke vorm. 
Daarnaast moet in het overzicht 
staan waarvoor de gegevens 
gebruikt worden, welke soort 
gegevens daarvoor gebruikt wor-
den, welke (soorten) organisaties 
de gegevens ontvangen en hoe 
de werkgever aan de gegevens 
is gekomen. De werkgever kan 
ervoor kiezen om kopieën of 
afdrukken uit het dossier te geven, 
maar is dit niet verplicht. Dit kan 
dus ook niet door de werknemer 
worden geëist. 
De optie om het dossier ter plekke 
te laten inkijken, is alleen mogelijk 
als het de werkgever te veel tijd 
en moeite zou kosten om een 
overzicht te maken of om het dos-
sier af te drukken of te kopiëren. In 
principe heeft de werkgever vier 
weken de tijd om aan het verzoek 
van de werknemer te voldoen. 

Toegangsverbod

kan aan ouders een 
toegangsverbod tot de school 
worden opgelegd wegens 
bedreigingen of geweld? 

Ja, in principe is dit mogelijk. Het 
schoolbestuur (of de school via 
mandaat) kan een toegangs-
verbod opleggen wanneer dit 
noodzakelijk wordt geacht. Zo’n 
toegangsverbod wordt per brief 
aan de ouder(s) kenbaar gemaakt. 
In de brief moet een duidelijke 
motivering worden gegeven. 
Daarnaast moet erin staan tot 
wanneer het verbod geldt en 
of het verbod alleen het school-
gebouw of ook het schoolplein 
betreft. Het is raadzaam om ook 
de wijkagent van het toegangs-
verbod op de hoogte te stellen.

calamiteitenverlof

wanneer kan een werknemer 
gebruikmaken van 
calamiteitenverlof? 

Het calamiteitenverlof, opgeno-
men in de Wet arbeid en zorg, 
geeft de werknemer het recht op 
verlof met behoud van loon voor 
een naar billijkheid vast te stellen 
korte periode. Het is bedoeld voor 
eerste opvang van een noodsitua-
tie en voor het treffen van verdere 
voorzieningen, zoals oplossingen 
voor de langere termijn. Een 
voorbeeld is de plotselinge ziekte 
van kinderen of van anderen die 
zijn aangewezen op verzorging 
door de werknemer. Aansluitend 
op het calamiteitenverlof kan in 
bepaalde gevallen kortdurend 
zorgverlof worden opgenomen, 
bijvoorbeeld omdat er noodzake-
lijke zorg gegeven moet worden. 
De consequentie daarvan is dat 
het calamiteitenverlof al na één 
dag eindigt.

1

2
3

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. 
U kunt ook kijken op www.vosabb.nl > 
helpdesk > veelgestelde vragen.
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VraaG & aNtwoord

klachtenregeling

wat moet er over de 
klachtenregeling in de 
schoolgids staan?

De schoolgids bevat informatie 
over de klachtenregeling, dit is bij 
wet verplicht. Sommige scholen 
kiezen ervoor (in samenspraak 
met de medezeggenschapsraad) 
de hele regeling te vermelden, 
andere scholen verwijzen naar de 
plek waar de klachtenregeling te 
vinden is.

In de schoolgids is meestal ook 
informatie te vinden over de 
contactpersoon voor klachten 
en de vertrouwenspersoon. De 
contactpersoon wijst een ouder in 
de goede richting en de vertrou-
wenspersoon kan de ouder ook 
begeleiden en ondersteunen bij 
een klachtenprocedure.

4

ouders & onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders 
van schoolgaande kinderen. Voor vragen of persoonlijk 
advies neemt u contact op met de informatiedienst, 
via vraag@oudersonderwijs.nl, of op schooldagen 
van 10 tot 15 uur via telefoonnummer 0800-5010 
(kies toets 1 voor onderwijs). U kunt ook kijken op 
www.oudersonderwijs.nl

verlof buiten 
schoolvakanties

onder welke omstandigheden 
mag een school aan leerlingen 
verlof toestaan buiten de 
vakanties?

Een leerplichtige leerling mag niet 
zonder toestemming vrij nemen 
buiten de officiële schoolva-
kanties. Ouders kunnen bij de 
schooldirectie een verzoek indie-
nen voor verlof van maximaal 10 
dagen buiten de schoolvakanties. 
Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden op basis van artikel 
13 uit de Leerplichtwet:
•	 Het	gaat	om	een	gezinsvakantie
•	 De	vakantie	kan	niet	plaats-

vinden in de vastgestelde 
schoolvakanties door de aard 
van het beroep van de ouders

•	 Het	verlof	valt	niet	in	de	eerste	
2 weken na de zomervakantie

Een aanvraag kan slechts één 
keer per jaar worden ingediend bij 
de schooldirecteur. Een verzoek 
tot vrijstelling heet officieel ‘be-
roep op vrijstelling’. Elke aanvraag 
voor verlof buiten de schoolva-
kanties wordt individueel beoor-
deeld. Bij meer dan 10 dagen 
stuurt de directeur het verzoek 
altijd naar de leerplichtambtenaar. 
Wanneer een leerplichtig kind 
zonder toestemming van de 
directeur toch buiten de schoolva-
kantie wegblijft, heet dit luxever-
zuim. Dit is een overtreding en 
kan een forse boete opleveren. 
Recent nog betaalden ouders 
400 euro boete voor een derge-
lijk luxeverzuim.

6
leerling verwijderen

aan welke voorwaarden moet 
de school voldoen wanneer zij 
een leerling wil verwijderen?

De regels voor verwijderen staan 
beschreven in de wet, maar ook in 
de schoolgids van elke school. In 
het voortgezet onderwijs mogen 
leerlingen vanwege onvoldoende 
leervorderingen niet tijdens het 
lopende schooljaar worden verwij-
derd. Verwijdering van leerlingen 
met een extra ondersteunings-
behoefte mag alleen als, op basis 
van gedegen onderzoek, blijkt dat 
ondersteuning op school niet mo-
gelijk is. Het schoolbestuur mag 
een leerling pas definitief verwijde-
ren als het voldaan heeft aan zijn 
zorgplicht door een andere school 
te vinden die bereid is de leerling 
toe te laten. 

Voor verwijdering gelden strenge 
regels:
•	 Het	schoolbestuur	neemt	de	

beslissing 
•	 Voor	verwijdering	moet	het	

schoolbestuur de ouders, de 
leerling en de betrokken leer-
kracht in staat stellen om hun 
verhaal te doen

•	 Verwijdering	kan	pas	na	over-
leg met de Onderwijsinspectie

•	 Het	schoolbestuur	moet	altijd	
schriftelijk aangeven wat de 
reden is van de verwijdering

•	 Het	schoolbestuur	moet	
ouders wijzen op hun mogelijk-
heid om bezwaar te maken

•	 Voorafgaand	aan	de	verwijdering	
mag een leerling niet langer dan 
een week geschorst worden

Het schoolbestuur meldt de 
verwijdering ook bij de leerplicht- 
ambtenaar.

5

?
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boekeN

nieuw in de

Een selectie uit recent verschenen boeken en andere 
publicaties, die interessant kunnen zijn voor het onderwijs. 

boekenkast Schoolleider aan zet 
auteur: Harriet Marseille  | Uitgever: Bazalt  | Prijs: € 32,50

aantal pagina’s: 212  | isBn: 978 94 6118 216 6

Ouderbetrokkenheid heeft 
alles te maken met samen-
werking tussen scholen 
en ouders. In de praktijk 
vinden scholen het vaak las-
tig om een gelijkwaardige, 
constructieve samenwer-
king met ouders tot stand 
te brengen. Het is wel van 
belang, want uit onderzoek 
blijkt dat betrokken ouders 
een voorwaarde zijn voor 
een succesvolle schoolloop-
baan van een kind. Harriet 
Marseille geeft in haar boek 
Schoolleider aan zet in ou-
derbetrokkenheid nieuwe 
handvatten om met de dy-
namiek in de samenwerking 
met ouders om te gaan. 
’Soms is het koorddansen’, 
zegt Marseille. Toch is het 
volgens haar wel degelijk 
mogelijk om een goede 
regie te voeren, en de 

sleutel daarvoor zit in 
persoonlijk leiderschap van 
de schoolleider. Toont deze 
ambitie en lef, dan ontstaan 
nieuwe kansen om ouder-
betrokkenheid tot bloei te 
brengen. De schoolleider 
heeft veel invloed en kan 
de voorwaarden scheppen 
om de samenwerking 
vleugels te geven. Een boek 
met veel praktische aanwij-
zingen. Meer informatie op
www.ouderbetrokken-
heidplus.nl

ik wil niet gepest worden!
auteur: onno van Ulzen  | Uitgever: SWp  | Prijs: € 13.50

aantal pagina’s: 88  | isBn: 9789088506529

Auteur Onno van Ulzen is 
zelf leerkracht en basis-
schooldirecteur geweest. 
Vanaf	1997	is	hij	bezig	met	
het ontwikkelen van een 
manier van handelen tegen 
pesten. In zijn boek Ik wil 
niet gepest worden. Effec-
tief en concreet handelen 
op de basisschool beschrijft 
hij zijn methodiek. Die is 
erop gericht kinderen ervan 
bewust te maken wat het 
verschil is tussen pesten en 
plagen en wat pesten voor 
een ander betekent. Van 
Ulzen heeft dit anti-pest-tra-
ject zelf op verschillende 
basisscholen toegepast en 
het bleek keer op keer te 
werken. 
Een belangrijk aspect van 
de training is het zoeken 
naar oplossingen, en níet te 

focussen op 
het aanwijzen 
en veroor-
delen van 
schuldigen. 
Door ook de 
ouders te 
betrekken bij 
het traject 
ontstaat 
een veilig 
klimaat waarin iedereen 
zich durft uit te spreken. 
Van Ulzen geeft samen met 
pestervaringsdeskundige 
Donja Bleeker lezingen en 
trainingen om zijn metho-
diek onder de aandacht van 
schoolteams en ouders te 
brengen. 
Meer informatie op www.
ikwilnietgepestworden.nl. 
Het boek is te bestellen op 
www.swpbook.com.

Talent binnenstebuiten
auteurs: Huub Nelis en Yvonne van Sark  | Uitgever: Kosmos

Prijs: € 20,-| aantal pagina’s: 272  | isBn: 9789021560434

In dit boek gaan 
jongerenspeci-
alisten Yvonne 
van Sark en Huub 
Nelis op zoek naar 
de geheimen van 
talentontwikkeling. 
Talent binnen-
stebuiten legt uit 

wat talent is en vooral hoe 
je jongeren tussen 10 en 
25 jaar kunt helpen dat bij 
zichzelf op te sporen en 
te ontwikkelen. Dat kan 
thuis, op school en op een 
stageplek. Het ontdekken 
van talent is belangrijk, niet 
alleen voor het eigen geluk 
van jongeren, maar ook 
voor de maatschappij. Ta-
lent is trouwens een breed 

begrip: het is breder dan de 
vaardigheden die op school 
worden aangesproken. 
Het boek bevat prikkelende 
verhalen, bewezen feiten en 
hardnekkige mythes over 
talentontwikkeling, maar 
ook concrete voorbeelden 
en interviews met top-
sporters, wetenschappers, 
docenten en met jongeren 
zelf. Dit maakt het boek 
interessant voor docenten, 
stagebegeleiders, men-
toren, managers, ouders 
en jongeren. De auteurs 
schreven eerder al Puber-
brein binnenstebuiten en 
Motivatie binnenstebuiten. 
Te bestellen op 
www.kosmosuitgevers.nl.

presenteren = leuk
auteur: pauline van aken

Uitgever: SWp  | Prijs: € 16.50 

aantal pagina’s: 108  

isBn: 9789085606727

Sommige kinderen durven 
geen spreekbeurt te 
houden, omdat de zenu-
wen door hun keel gieren. 
Ook auteur Pauline van 
Aken had daar vroeger last 
van. Toch heeft ze haar 
faalangst en onzekerheid 
overwonnen en zelfs van 
presenteren haar vak 
gemaakt.  Omdat ze nog 
weet hoe het was als kind, 
heeft ze dit boek geschre-
ven voor kinderen van 
9 tot 12 jaar, hun ouders 
en leerkrachten. Er staan 
tips en oefeningen in om 
zenuwen de baas te blijven. 

Die hebben te maken met 
taalgebruik en stemgebruik, 
houding en de opbouw van 
het verhaal. Daardoor kan 
presenteren niet alleen leuk 
worden, maar ook een vaar-
digheid waar kinderen hun 
hele leven plezier van zullen 
hebben. Overigens kunnen 
ook volwassen sprekers 
hun voordeel doen met de 
tips en de checklist in dit 
boek. 
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juridisch adVies

Zorgplicht bij aanmelding

h
et begrip ‘zorgplicht’ houdt in 
dat het bevoegd gezag ervoor 
verantwoordelijk is dat een 
leerling die extra ondersteuning 

nodig heeft, een passende plek krijgt. Hetzij 
op de school van aanmelding, hetzij op een 
andere school binnen of buiten de regio 
van het samenwerkingsverband. Het traject 
begint bij de aanmelding.

Tijdig aanmelden van belang
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij 
de school van hun keuze, met een aan-
meldformulier van de school of per brief. 
Informatie over de ondersteuning die een 
school biedt, staat in het ondersteunings-
profiel van de school. Ouders kunnen dit 
in de schoolgids vinden. Het kind moet 
minimaal tien weken voor de gewenste 
inschrijfdatum schriftelijk zijn aangemeld. 
De school heeft op basis van de wet zes 
weken om een passende plek te bieden. 
Deze termijn kan één keer met vier weken 
worden verlengd. Wanneer het bevoegd 
gezag na tien weken nog geen besluit heeft 
genomen, dan heeft de leerling in principe 
recht op tijdelijke plaatsing totdat het be-
stuur een goede plek voor de leerling heeft 
gevonden.

Wie heeft de zorgplicht?
Als ouders denken dat hun kind extra on-
dersteuning nodig heeft, horen zij dat 
bij de aanmelding aan de school door 
te geven. Omdat ouders de vrijheid 
hebben hun kind bij meerdere scho-
len aan te melden, zijn zij verplicht 
om via het aanmeldingsformulier of 
per brief de verschillende scholen te 
noemen waar zij hun kind nog meer 
hebben aangemeld. Deze scholen 
kunnen dan de aanmeldingspro-
cedure onderling afstemmen. 
Ouders moeten ook aangeven 
welke school hun voorkeur 
heeft. Deze school heeft 
vanaf dat moment de 
zorgplicht en gaat 
onderzoeken of zij het 
kind kan toelaten. 

Zorgplicht ontwijken mag niet
In een zaak die in 2015 door de Geschillencommissie pas-
send onderwijs is behandeld, had een school, zonder het 
contact met de ouders aan te merken als een aanmelding, 
een proefplaatsing afgesproken met ouders. Uiteindelijk 
kregen de ouders de boodschap dat deze school geen pas-
sende plek kon bieden voor het kind. De ouders waren het 
daar niet mee eens en hebben zich tot de Geschillencom-
missie gewend. De commissie kwam tot het oordeel dat het 
introduceren van een dergelijke proefperiode zonder het 
contact met de ouders aan te merken als een aanmelding, 
kennelijk tot doel heeft gehad dat er geen zorgplicht zou 
ontstaan, omdat er geen sprake zou zijn van aanmelding 
in de zin van de wet. Een dergelijke ‘proefplaatsing’ mist 
niet alleen rechtsgrond, maar verdraagt zich ook niet met 
de bedoeling van de Wet passend onderwijs en is dus niet 
toegestaan. Wees daarom altijd helder in de communicatie 
met ouders en andere scholen.

juridisch advies nodig?
De helpdesk van Vos/aBB is dagelijks bereikbaar 
via 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur of via 
helpdesk@vosabb.nl.

Voor alle kinderen is er een plek op een school die past bij 
hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt 
van de Wet passend onderwijs. scholen hebben een 
zorgplicht, maar wat als ouders hun kind op meerdere 
scholen aanmelden? Wie heeft dan de zorgplicht? En: mag 
er een proefplaatsing worden afgesproken?

MR. haFiDa aMZiaB, 

JUriDiSCH aDViSEUr HElpDESK
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