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redactIoneel 
beeld: martIne SprangerS 

Een klein berichtje was het, onlangs in de kranten, maar het bevatte belangrijk 
nieuws: muffe lucht is nog slechter dan we al dachten. We wisten al dat mensen 
zodra de lucht enigszins bedompt wordt, moeite krijgen met denken. Maar nu blijkt 
dat dit effect al veel eerder optreedt dan tot nu toe werd aangenomen. De normen 
zijn dus nog te hoog. 

Bedompt wordt het gauw in kleine ruimtes waar veel mensen bij elkaar zijn. Klaslo-
kalen dus. Waar kinderen hun hersens juist hard nodig hebben om te leren. VOS/ABB 
voerde in 2008 al actie voor verbetering van het binnenklimaat van scholen. Sindsdien 
is er wel wat gebeurd. Er kwam subsidie waarmee schoolbesturen de benauwdste 
lokalen konden aanpassen, maar het was niet genoeg om álle lokalen te verbeteren. 
Gelukkig zijn de docenten van nu ervan doordrongen dat de ramen regelmatig open 
moeten, en bij nieuwbouw van scholen is er nu aandacht voor een goed binnenklimaat.

Een mooi voorbeeld is het Gerrit Komrij College in Winterswijk, dat eind september 
is geopend. In dit nieuwe schoolgebouw is een bijzonder klimaatconcept toegepast. 
Continu wordt de lucht in elke ruimte ververst. Het systeem vergde een extra inves-
tering van 1,2 miljoen euro. Maar het zal heel wat opleveren: niet alleen aan energie-
besparing, maar ook aan verbeterde prestaties van de leerlingen. 

Overigens is niet alleen het klimaatconcept van deze school bijzonder, ook het gebouw 
zelf is dat. Het is jammer dat onze eerste dichter des vaderlands, Gerrit Komrij, de of-
fi ciële opening niet meer heeft kunnen meemaken – hij overleed afgelopen zomer. Hij 
zou ongetwijfeld trots zijn geweest dat zo’n mooie openbare school zijn naam draagt. 
Ik was er ook van onder de indruk, toen ik daar rondliep. Maar oordeelt u zelf: op de 
pagina’s 20 en 21 van dit nummer staat een fotoserie.

De reportage past goed in dit nummer van School!, dat laat zien hoe het openbaar 
onderwijs op alle fronten werkt aan kwaliteit. Niet alleen op het gebied van huis-
vesting, maar ook onderwijsinhoudelijk, didactisch, organisatorisch en op het ge-
bied van identiteit. Door die continue aandacht voor kwaliteit blijft het openbaar 
onderwijs voorop lopen en kunnen we trots zijn op onze openbare scholen. In de 
komende School!Week kunnen we het aan de buitenwereld laten zien. U doet toch 
ook (weer) mee?
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And the winner is…
…Usman Mahmood. Deze 12-jarige is de winnaar van de eerste landelijke ont-
werpwedstrijd voor een nieuwe wereldvlag. De jongen zit op het Zuid-West Col-
lege in Den Haag.

Het startsein voor de ontwerpwedstrijd 
voor een nieuwe wereldvlag werd op 25 
mei gegeven door het jongereninitiatief 
HOPE XXL en VOS/ABB. Dat gebeurde tij-
dens een kinderconferentie op de Euro-
mast, waar leerlingen met elkaar brain-
stormden over een betere toekomst. 
In het zomernummer van magazine 
School! stond een verslag hiervan. 
De jury van VOS/ABB en HOPE XXL 
koos de wereldvlag van Usman, omdat 
het ontwerp de voorwaarden voor een 
betere toekomst perfect illustreert. Er 
zijn vijf kleuren in de vlag verwerkt, 
die net als in de Olympische vlag sym-

bool staan voor de vijf werelddelen. 
Een blauwe duif in het midden heeft de 
vorm van een hand, die de wereld om-
vat. De duif staat voor vrede, terwijl de 
hand bescherming symboliseert. Ook 
staat er een yin-en-yangteken op de 
vlag in de vorm van een blauwe vis en 
een groen blad om te laten zien hoe be-
langrijk het evenwicht in de natuur is. 
Usman heeft een vliegticket voor twee 
personen naar Londen gewonnen. Het 
ticket is ter beschikking gesteld door 
Rotterdam The Hague Airport. HOPE 
XXL en VOS/ABB hebben hem de prijs 
op zijn school aangeboden. <

Suske en Wiske vragen tips tegen pesten
De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is begonnen met de scholenactie: 
Suske en Wiske zeggen nee tegen pesten!

De populaire stripfiguurtjes vragen 
kinderen uit groep 7 en 8 om tips 
tegen pesten. Na 24 november kiest 
een jury de beste tips uit. Die wor-
den dan door Suske en Wiske zelf 
gepresenteerd en als download aan-
geboden via de website van de stich-
ting. Aanleiding voor de actie is de 

uitkomst van een onderzoek van de 
Landelijke StichtingTegenZinloosGe-
weld. Daaruit bleek dat in élke klas 
meerdere kinderen zitten die wel eens 
gepest worden. De actie moet pesten 
op school meer bespreekbaar maken. 
< Meer informatie op www.moed.nl/
suskeenwiske.

Gratis cursussen  
bij VOS/ABB
Dat de Helpdesk van VOS/ABB bestuur-
ders en managers gratis adviseert, is 
algemeen bekend. Nieuw is dat de 
Helpdesk ook gratis cursussen geeft.

Deze kosteloze cursussen gaan over 
de cao’s in het primair en voortgezet 
onderwijs, de toelating en verwijde-
ring van leerlingen, klachtrecht en 
aansprakelijkheid. De juristen Céline 
Adriaansen en José van Snek spelen 
met deze cursussen in op de vele vra-
gen die de Helpdesk over deze onder-
werpen krijgt. 
De belangstelling voor de cursussen is 
groot. Daarom geldt het aanbod alleen 
voor leden van VOS/ABB. Als het be-
stuur van uw school niet bij VOS/ABB 
is aangesloten, kunt u helaas niet deel-
nemen (ook niet als u wilt betalen). 
Uw schoolbestuur kan natuurlijk wel 
lid worden.
< Op www.vosabb.nl (bijeenkomsten) 
staan de data en tijden vermeld en kunt 
u zien hoe u zich kunt aanmelden. Alle 
cursussen worden gegeven bij VOS/ABB 
in Woerden.

Korting op  
cursussen FiAC
VOS/ABB heeft het ledenvoordeel uit-
gebreid met korting op cursussen van 
bureau FiAC. 

Leden van VOS/ABB krijgen 10 procent 
korting. Dat scheelt afhankelijk van het 
type cursus of training tot ongeveer 200 
euro per deelnemer.
Het ledenvoordeel bij FiAC richt zich 
op cursussen en trainingen voor on-
derwijsgevend en -ondersteunend 
personeel (ongeveer tot schaal 8). Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen 
die in school op administratief en/
of financieel vlak werkzaam zijn, per-
soneelsmedewerkers en conciërges. 
< Meer informatie op www.vosabb.nl 
(ledenservice>ledenvoordeel)

Een verraste Usman met zijn ouders.
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Gastcolleges 
educatief  
partnerschap 
‘Het versterken van de relatie tus-
sen jonge leerkrachten en ouders is 
essentieel voor onderwijskwaliteit’, 
zegt beleidsmedewerker Simone 
Baalhuis van VOS/ABB. Zij is ge-
specialiseerd in educatief partner-
schap. 

VOS/ABB ziet in de dagelijkse onder-
wijspraktijk dat vooral beginnende 
leerkrachten moeite kunnen hebben 
om de mogelijkheden van educatief 
partnerschap optimaal te benutten. 
Als belangenbehartiger van het open-
baar en algemeen toegankelijk onder-
wijs brengt de vereniging daarom de 
verschillende mogelijkheden positief 
onder de aandacht door middel van 
gastcolleges op pabo’s.
In de colleges komen diverse aspec-
ten van ouderbetrokkenheid aan 
bod, zoals goede communicatie, het 
creëren van een partnerschap met 
ouders en bewustwording van de 
vaak specifieke schoolcultuur. Ook 
zal er aandacht zijn voor de omgang 
met verschillende religieuze en le-
vensbeschouwelijke overtuigingen 
in het openbaar onderwijs. 
< Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Simone Baalhuis: 
06–11724058, sbaalhuis@vosabb.nl.

Breng het profiel van uw school in kaart
Openbare scholen in het primair onderwijs kunnen deelnemen aan de gratis pilot 
‘Het profiel van onze school’. 

De pilot wordt uitgevoerd door de Vereni-
ging Openbaar Onderwijs en is bedoeld 
om samen met teamleden in kaart te 
brengen wat de kenmerken zijn van de 
school, hoe deze terug te zien zijn in het 
onderwijs en hoe je hier als school de 
aandacht op kunt vestigen. 
Tijdens de workshop gaan de teamleden 
gezamenlijk aan het werk. Ze schrijven 
voor zichzelf een aantal kenmerken op 
van de school. Waaraan vinden zij dat je de 

school kunt herkennen? Wat is er specifiek 
aan deze school? Hoe krijgen deze kenmer-
ken vorm in de school? De pilot bestaat uit 
één bijeenkomst, met als doel uw teamle-
den bewuster te maken van de kenmerken 
en kwaliteiten van uw school. Resultaat: u 
heeft benoemd welke doelgroepen er be-
langrijk zijn voor uw school en welke pro-
fileringsmogelijkheden er zijn. < Interesse? 
Meld u dan nu aan voor de pilot bij Jaco-
mijn van de Vlag, via j.vandevlag@voo.nl.

Fondsenwerving in het onderwijs 
Zeker in tijden van bezuinigingen kan het een goed idee zijn om alternatieve geldbronnen aan te boren. Dat kunnen particuliere 
fondsen zijn, maar ook subsidiegevers die om welke reden dan ook nog niet in het vizier van de school zijn.

Omdat fondsenwerving in het onderwijs 
nog geen wijdverbreid fenomeen is en 
kennis hierover vaak ontbreekt, werkt 
VOS/ABB samen met het Instituut Fond-
senwerving. Het IF heeft voor scholen 
een gevarieerd trainingsaanbod. Voor 

VOS/ABB-leden geldt een kortingsrege-
ling (zie www.vosabb.nl>ledenservice>
ledenvoordeel). 
Op verzoek van VOS/ABB heeft Deny 
de Jong van het IF een katern geschre-
ven, dat inmiddels is toegestuurd aan 

alle schoolbesturen die bij VOS/ABB 
zijn aangesloten. < De digitale ver-
sie van het katern staat op het beslo-
ten ledengedeelte van www.vosabb.nl 
(publicaties>katernen).

Brief openbaar onderwijs aan informateurs
In brieven aan de informateurs van het nieuwe kabinet hebben de Vereniging Open-
baar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB beide gewezen op het grote maatschappelijke belang 
van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, vanwege het pluriforme karak-
ter ervan. Ze vragen aandacht voor punten die de positie van dit onderwijs versterken. 

De VOO pleit in haar brief voor de in-
voering van een tertium, als aanvulling 
op het duale onderwijsbestel. Bedoeld 
wordt de mogelijkheid om voor nieuwe 
en gefuseerde scholen niet te kiezen voor 
de openbare of bijzondere denominatie, 
maar voor een derde optie: een algemeen 
toegankelijke school zonder denominatie. 
Dat sluit aan bij de huidige praktijk waar-
in steeds minder ouders belang hechten 
aan de denominatie van een school.
In dezelfde brief roept de VOO de nieuwe 
regering op om ouderbetrokkenheid op 
school minder vrijblijvend en met meer 

faciliteiten vorm te geven, en alsnog het 
wettelijk recht op rechtsbijstand voor 
de medezeggenschapsraad in te voeren. 
Ook VOS/ABB wil de ouderbetrokken-
heid versterken. De besturenorganisa-
tie vraagt in haar brief daarnaast onder 
meer om modernisering van artikel 23 
van de Grondwet (vrijheid van onder-
wijs), aanpassing van de overschrij-
dingsregeling en aanpassing van de 
regeling samenwerkingsschool. < De 
integrale brieven zijn te downloaden via  
w w w.voo.nl > onderwijsbeleid en  
www.vosabb.nl > dossier politiek.
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Deel van de brochure van Meerkring.

Kunst en cultuur in het nauw
Het vak CKV (kunstzinnige en culturele vorming) in het voortgezet onderwijs verdwijnt mogelijk. Het demissionaire ka-
binet wil dat er meer ruimte komt voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde en heeft daarom een wetsvoorstel 
ingediend dat al per schooljaar 2014-2015 een einde maakt aan het nu nog verplichte vak CKV. 

Het vak is ingevoerd in de jaren negen-
tig, als onderdeel van de Tweede Fase, de 
vernieuwing in de bovenbouw van het 
middelbaar onderwijs. Nu wil minister 
Van Bijsterveldt (OCW) het anders gaan 
aanpakken. Ze wil culturele vorming als 
kerndoel toevoegen aan het curriculum, 
zodat scholen er wel aandacht aan moe-
ten besteden. Hoe ze dat invullen, mogen 
ze zelf bepalen, net als bij het kerndoel 
burgerschap. Volgens de minister is er 

daardoor geen sprake van dat met het 
afschaffen van CKV ook het cultuuron-
derwijs verdwijnt.
De Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) vindt dat de minister hiermee de 
plank misslaat. Het gaat op school om 
meer dan alleen taal- en rekenvaardighe-
den. Kunst en cultuur verrijken het leven 
en de overheid heeft de plicht om daarin 
te investeren. Dit wetsvoorstel druist 
daar tegenin. De minister vraagt scho-

len om kunst en cultuur wel in het les-
programma op te nemen, maar zij geeft 
er geen geld meer voor. Het gevolg laat 
zich raden. Hiermee wordt de culturele 
en kunstzinnige vorming een gevoelige 
klap toegebracht, aldus de VOO.
< Tot eind november kunnen burgers rea-
geren op het wetsvoorstel via de site van 
de overheid, www.internetconsultatie.nl/
bovenbouwhavovwo.

Ombudsman ziet problemen met passend onderwijs
Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en 
scholen. Dat concludeert Stichting De Ombudsman op basis van onderzoek. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) her-
kent zich in de conclusies.

Uit het rapport van De Ombudsman blijkt 
dat misverstanden tussen ouders en le-
raren een effectieve samenwerking in 
de weg staan. Dat heeft een negatieve 
invloed op de ouderbetrokkenheid. Zo 
wordt in driekwart van de gevallen het 
handelingsplan aan ouders voorgelegd 
nádat het is opgesteld, terwijl dit juist in 
samenwerking tussen ouders en leraar 
tot stand zou moeten komen.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 
wijst erop dat er op haar aandringen wel 
een landelijke geschillencommissie komt, 
waar ouders straks in individuele geval-
len terecht kunnen. Toch betekent dit niet 
dat de positie van ouders in bijvoorbeeld 
de plaatsing van hun kind al voldoende is 
gewaarborgd. Beleidsadviseur Rein van 
Dijk waarschuwt ervoor dat het straks zo 
kan zijn dat een kind naar een verafgele-

gen school wordt verwezen, zonder dat 
ouders daar inspraak in hebben.
De positie van ouders in de nieuwe on-
dersteuningsplanraden (OPR) is een an-
der voorbeeld waar nog het nodige valt 
te doen. De VOO bereidt in dit kader een 
implementatieplan voor op verzoek van 
het ministerie van OCW, waarin de posi-
tie van ouders nadrukkelijk de aandacht 
krijgt. <

Brochures en fl yers
VOS/ABB kan voor schoolbesturen brochures en fl yers verzorgen. Bestuursvoor-
zitter Willem Kuijpers van de Stichting Meerkring in Amersfoort koos hiervoor. 

Kuijpers had VOS/ABB benaderd voor een 
inspirerende brochure om ouders bewust 
voor openbaar onderwijs te laten kiezen. 
Ook gebruikt Meerkring de brochure om 
huidige en toekomstige personeelsleden 
te laten zien wat de missie van de organi-
satie is en wat de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs inhouden. VOS/ABB
werkt voor het maken van brochures en 

fl yers samen met MoMuMedia in Schie-
dam. Dit nieuwe coachingsbureau biedt 
jongeren de kans zich te ontwikkelen op 
het gebied van vormgeving. MoMuMedia 
rekent tarieven die fors onder die van re-
guliere vormgevingsbureaus liggen. 
< Voor de diverse mogelijkheden kunt u con-
tact opnemen met Martin van den Bogaerdt: 
06-13190311, mvanden bogaerdt@vosabb.nl
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De beste basis  
voor de toekomst 
De eerste hoofdlijnen van een mogelijk regeerakkoord tussen PvdA en VVD zijn 
bekend. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) stuurden in de 
aanloop naar de onderhandelingen een brief naar de informateurs Henk Kamp 
en Wouter Bos, om aandacht te vragen voor de positie van het openbaar onderwijs. 
De nieuwe regering heeft volgens ons de opdracht om naast leeropbrengsten ook de 
maatschappelijke taak van het onderwijs te waarborgen. De VOO heeft er daarom 
voor gepleit om de sociale verantwoordelijkheid van scholen concreter vorm te 
geven, waarbij recht moet worden gedaan aan de principiële gelijkwaardigheid 
van elk kind. In dat kader hebben wij hen gewezen op de grote waarde van het 
pluriforme karakter van het openbaar onderwijs, dat van nature aanwezig is en 
nauw aansluit bij liberale, socialistische en humanistische waarden.

Veel schoolbesturen van nieuwe scholen, door bevolkingskrimp gefuseerde scholen 
en samenwerkingsscholen zien zich voor een ‘denominatief dilemma’ geplaatst. 
De wettelijk verplichte keuze tussen openbaar of bijzonder leidt tot lastige orga-
nisatorische en bovenal tot principieel bezwaarlijke situaties. Zo komt het voor 
dat op basis van een indirecte meting een nieuwe katholieke school wordt ge-
sticht in een omgeving waar nauwelijks een katholiek gezin woont, en ontstaan 
samenwerkingsscholen die gedwongen een algemeen-bijzondere denominatie 
aannemen of onder een nieuw bestuur moeten worden geplaatst. Aan ouders in de 
omgeving wordt in het geheel niet gevraagd of zij op bijvoorbeeld een katholieke 
of een openbare school zitten te wachten. 

De VOO pleit daarom voor de invoering van een tertium. Dat is een derde weg, naast 
het bestaande duale onderwijsbestel (openbaar en bijzonder), waarin scholen en 
besturen voortaan zonder de last van een verplichte denominatie invulling kun-
nen geven aan hun pedagogische en didactische principes. Daarin moeten wensen 
en opvattingen van de ouders een plaats krijgen, maar dient de overheid zich, net 
als voor het openbaar onderwijs geldt, te verzekeren van algemene toegankelijk-
heid voor leerlingen en leerkrachten. De VOO vindt dat gelijkwaardigheid en ont-
moeting de beste basis bieden voor de Nederlandse samenleving. Met het tertium 
kunnen schoolbesturen in krimpsituaties bovendien echt oplossingen creëren die 
tegemoetkomen aan de verwachtingen van ouders en teams.

Net als de overheid vindt de VOO ook dat ouders een belangrijke rol hebben als edu-
catieve partners van de school. Wij ijveren al sinds jaar en dag voor de versterking en 
formalisering van de rol van ouders. Voor veel schoolbesturen en scholen is het recht 
van ouders om de opvoeding en vorming van hun kinderen in schoolverband mede 
te bepalen, nog lang niet vanzelfsprekend. Te vaak wordt vergeten om de positie van 
ouders vanaf het eerste moment mee te nemen. Dat gebeurt op scholen, die soms hun 
deuren te lang gesloten houden, maar ook in wetgevingstrajecten, met als recent 
voorbeeld het wetsvoorstel passend onderwijs. De nieuwe regering doet er daarom 
verstandig aan om de positie van ouders en de vertegenwoordigende organisaties 
te ondersteunen, zodat ouderbetrokkenheid op school daadwerkelijk kan worden 
versterkt. Dat komt de samenwerking tussen de professional en de ouder ten goede; 
elk vanuit een eigen rol, maar wel samen. <

Ritske van der Veen,  
directeur VOS/ABB, en  
Bert-Jan Kollmer, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, schrijven 
beurtelings een column.

Bert-Jan Kollmer
Directeur Vereniging  
Openbaar Onderwijs
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 top-Scholen
tekSt en beeld: martIn van den bogaerdt

Een GSA is een groep leerlingen 
en docenten die willen dat hun 
school veilig is voor iedereen. 
Daarbij maakt het niet uit of ie-

mand hetero-, homo-, biseksueel of trans-
gender is. Tot die laatste categorie beho-
ren mensen die door het leven gaan met 
het andere dan het biologische geslacht. 
‘UniC is uniek, omdat wij op school open 
minded zijn en elkaar respecteren’, ver-
telt een leerling die in de GSA zit. Een 
andere leerling vult haar aan: ‘De lera-
ren van onze school staan er echt open 
voor. Samenwerking en zelfreflectie zijn 
bij ons belangrijk. We werken hier aan 
onszelf, niet alleen voor de school. Voor-
deel is dat we een kleine school zijn, met 
nog geen 600 leerlingen. Bijna iedereen 
kent elkaar wel. Op een grote school ben 
je misschien wat minder connected. Ook 
doordat wij niet in klassen, maar in do-
meinen werken, met verschillende leef-
tijden door elkaar.’

Voice-OUT!
De GSA van UniC in Utrecht begon af-
gelopen schooljaar en telt inmiddels 20 
leerlingen en docenten. Vlak voor de zo-
mervakantie kreeg de GSA de landelijke 
Voice OUT-prijs voor de beste schoolcam-
pagne voor respect en tegen homofobie. 

De prijs werd uitgereikt als afsluiting 
van de Mijn ID Onderwijsdag, die was 
georganiseerd door EduDivers namens 
de Onderwijsalliantie voor Seksuele Di-
versiteit. De GSA van UniC werd de win-
naar, omdat die de docenten stimuleert 
om met het thema in hun lessen aan de 
slag te gaan.
 ‘Bij Nederlands bijvoorbeeld, daar orga-
niseerden we debatten over diversiteit 
en respect. Maar ook bij andere vakken 
werd er aandacht aan besteed. Zo wordt 
het echt een deel van de school’, vertellen 
de GSA’ers enthousiast.
Voice OUT is onderdeel van een Eu-
ropees project, waaraan vier landen 
meedoen. Een deel van de winnende 
Utrechtse GSA ging in oktober naar 
Brussel om samen met leerlingen uit 
België, Estland en Italië het Europees 
Parlement ervan te overtuigen dat posi-
tieve aandacht voor seksuele diversiteit 
onmisbaar is voor een veilig schoolkli-
maat. ‘We hoorden van de Italianen dat 
het daar nog echt een taboe is om uit 
de kast te komen. De Belgen vertelden 
dat zij echt werden gepest. Dat waren 
leerlingen van een jongensschool.’ De 
Utrechtse leerlingen zijn het erover 
eens dat het klimaat voor homo’s en 
lesbo’s in Nederland relatief gezien nog 

Diversiteit  
is hot!TOP-scholen  

met de E-factor
Dit is de achtste aflevering van een 
reeks artikelen over het project TOP-
scholen. TOP-staat voor Talentvol 
Openbaar Praktijkvoorbeeld. TOP-
scholen zijn Excellent in een bepaald 
domein: zij hebben de E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten zien dat 
het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs álle kinderen kan-
sen biedt en dat goed onderwijs om 
méér gaat dan alleen prestaties op 
het gebied van taal en rekenen. Hoe-
wel TOP-scholen het op dat gebied 
uiteraard óók goed doen. Werkt u op 
een TOP-school of kent u zo’n school? 
Meld dat dan aan VOS/ABB via  
excellent@vosabb.nl. Op de website 
www.vosabb.nl vindt u de criteria 
waar TOP-scholen aan voldoen.

TOP-scholen tot nu toe:
1.  Mytylschool Amsterdam. E-factor: 

diversiteit. (School! nr. 6, 2011).
2.   Prakticon, praktijkschool in Doetin-

chem. E-factor: maatschappelijke 
betrokkenheid. (School! nr. 7, 2011).

3.  Openbare basisschool De Achtbaan 
in Amersfoort. E-factor: partner-
schap met ouders. (School! nr. 1, 2012).

4.  Openbare basisschool Takkenbosse 
in Numansdorp. E-factor: goed lei-
derschap (School! nr. 2, 2012).

5.  Openbare Professor Wassenberghs-
koalle in Lekkum. E-factor: passend 
onderwijs (School! nr. 3, 2012).

6.  Openbare basisschool ’t Vierschip 
in Arnemuiden. E-factor: levensbe-
schouwing (School! nr. 4, 2012).

7.  Stichting Meerkring in Amers-
foort. E-factor: identiteit openbaar 
onderwijs (School! nr. 5, 2012).

de gay-Straight alliance (gSa) van de openbare  
havo/vwo unic in utrecht kreeg vlak voor de zomervakantie 
een landelijke prijs voor een campagne tegen homofobie. een 

afvaardiging van de gSa ging in oktober naar de europees 
parlement in brussel. In november is bij unic de landelijke 

gSa-dag. bij unic is diversiteit hot!
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top-Scholen 

‘In Italië is het nog een  
taboe om homo te zijn’

Diversiteit in  
kerndoelen
De aandacht voor seksualiteit en seksuele 
diversiteit komt in de kerndoelen van het 
primair en voortgezet onderwijs. Omdat 
diversiteit verder gaat dan alleen seksua-
liteit, komt er ook in te staan dat scholen 
aandacht moeten hebben voor verschil-
lende culturen en levensbeschouwingen. 
De ministerraad ging er in september 
mee akkoord.

In de kernwaarden van het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs staan di-
versiteit en wederzijds respect allang cen-
traal. Het maakt voor een openbare school 
niet uit of een leerling of personeelslid he-
tero-, homo- of biseksueel of transgender is. 
Het is positief dat in de kerndoelen komt te 
staan dat diversiteit verder gaat dan seksu-
aliteit alleen, en dat scholen ook aandacht 
moeten hebben voor verschillende cultu-
ren en levensbeschouwingen.
Het heeft lang geduurd voor het kabinet 
akkoord ging met de verplichte aandacht 
voor (seksuele) diversiteit. CDA-minister 
Marja van Bijsterveldt van OCW, die ook 
homo-emancipatie in haar programma 
had, schoof het herhaaldelijk voor zich 
uit. De Raad van State vond dat de aan-
dacht niet specifiek op seksuele diver-
siteit gericht moest zijn, maar ook op 
diversiteit op gebied van cultuur en le-
vensbeschouwing. 
Het feit dat de aandacht voor diversiteit in 
de kerndoelen van het funderend onder-
wijs komt, betekent overigens nog lang 
niet dat naast de openbare ook de bijzonde-
re scholen algemeen toegankelijk worden. 
Het bijzonder onderwijs behoudt op grond 
van de zogenoemde enkele-feitconstructie 
nog steeds het wettelijk recht om homo’s, 
biseksuelen en transgenders te weigeren 
als die uiting geven aan hun geaardheid. 
Ook blijven bijzondere scholen op basis van 
artikel 23 van de Grondwet het recht hou-
den om leerlingen te weigeren als die niet 
zouden passen bij de religieuze uitgangs-
punten van de school.

kom je vaak pas in de loop van de mid-
delbare school achter’, aldus een van de 
leerlingen.
In november vindt bij UniC de lande-
lijke GSA-dag plaats. Dan komen Gay-
Straight Alliances van scholen uit heel 
Nederland bijeen om met en van elkaar 
inspiratie op te doen. Meer informa-
tie over de landelijke GSA-dag komt op 
www.unic-utrecht.nl. <

zo slecht niet is. ‘Wij hebben het er hier 
tenminste met elkaar over, dan wordt 
het een soort van gewoon. De volgende 
stap is acceptatie. Daar zijn wij aardig 
goed mee op weg.’

Geen homoclubje!
De GSA van UniC bestaat uit leerlingen 
en docenten die wat betreft hun seksuele 
geaardheid van elkaar verschillen. ‘Het is 
de bedoeling dat ook hetero’s opkomen 
voor leerlingen die homo zijn. We zijn 
dus niet een homoclubje dat het voor 
zichzelf opneemt. We moeten samen de 
kar trekken. En daar komt bij dat ik nog 
niet weet of ik gay of straight ben. Daar 

De GSA van Unic: geen homoclubje.

Kom ook naar het symposium 
TOP-scholen op 28 november! 
Zie pagina 13 voor het programma.
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top-Scholen 
tekSt: martIn van den bogaerdt

op 28 november kunt u zich op het symposium top-scholen van voS/abb laten inspireren 
door talentvolle openbare praktijkvoorbeelden. deelname aan het symposium is gratis.

Tijdens het symposium in Bil-
derberg Hotel De Klepperman 
in Hoevelaken vertellen drie 
vertegenwoordigers van TOP-

scholen hun verhaal. Een van hen is 
Hans Keijmel, directeur van openbare 
basisschool ‘t Vierschip in Arnemuiden, 
die uitblinkt op het gebied van levensbe-
schouwing. Verder komt adjunct-direc-
teur Eelco Hogendijk van het Prakticon in 
Doetinchem, die laat zien hoe deze open-
bare school voor praktijkonderwijs een 
maatschappelijk betrokken organisatie is 
geworden. Derde spreker is algemeen di-
recteur Willem Kuijpers van de Stichting 
Meerkring in Amersfoort, die de scholen 
die onder dit bestuur vallen duidelijk 
profi leert met hun openbare identiteit. 
Hij wil dat ouders bewust voor openbaar 
onderwijs kiezen. In een brochure die hij 
door VOS/ABB heeft laten maken, komt 
die boodschap helder naar voren.

Mooie voorbeelden
Met het project TOP-scholen wil VOS/ABB 
de kracht en trots van het openbaar on-
derwijs laten zien. ‘We zijn er in 2011 mee 
begonnen, heel bewust om openbare 
scholen een podium te geven’, vertelt 
adjunct-directeur Anna Schipper van 
VOS/ABB. ‘Er zijn in het hele land zoveel 
mooie voorbeelden, die andere openbare 
scholen kunnen inspireren. De gedachte 
is dat we samen in het openbaar onder-
wijs de kwaliteit kunnen versterken. 
Het is dan ook niet voor niets dat we in 
elk nummer van ons magazine School! 
een TOP-school belichten. Ons blad gaat 
immers naar alle openbare scholen. Als 
ik bij leden op bezoek kom, hoor ik vaak 

dat ze dit waarderen. Met het symposium 
willen we een extra impuls aan ons pro-
ject geven.’ 

Danny Mekić
‘Waar we ook erg blij mee zijn’, vervolgt 
Schipper, ‘is dat naast de drie TOP-scholen 
zelf, ook Danny Mekić een bijdrage aan 
ons symposium levert. Hij is uitgeroepen 
tot meest succesvolle jonge ondernemer 
van Nederland, en dat terwijl hij het 
voortgezet onderwijs niet afmaakte. Dat 
kan ons aan het denken zetten, en met 

Wanneer en waar?
Het symposium over excellent openbaar onderwijs en het project TOP-
scholen van VOS/ABB is op woensdag 28 november van 14.15 tot 16.15 uur 
(inloop vanaf 13.45 uur) in Bilderberg Hotel De Klepperman in Hoevelaken 
bij Amersfoort. Deelname is gratis.

Aanmelden kan online via secreta-
riaatvereniging@vosabb.nl onder 
vermelding van ‘Aanmelding sym-
posium TOP-scholen’. Geef in uw 
mail duidelijk uw naam, eventueel 
de organisatie waarvoor u werkt, 
of u alleen komt of met collega’s 
(hoeveel?) en uw telefoonnummer.

Voorafgaand aan het symposium 
houdt VOS/ABB op dezelfde locatie 
haar algemene ledenvergadering. 
Alle leden van de vereniging zijn 
daarvoor per brief uitgenodigd. De 
ALV is van 13.00 tot 14.00 uur.

ons bedoel ik het onderwijs. Misschien 
moeten we eens goed nadenken of we 
een goed beeld hebben van de positie 
die we in de samenleving innemen. Als 
we met het openbaar onderwijs kwali-
teit willen bieden, hoe doen we dat dan 
op de meest efficiënte manier? Ik ben 
benieuwd hoe Mekić tegen het project 
TOP-scholen aankijkt. We kennen hem 
in elk geval als een inspirerende per-
soonlijkheid die goed kan vertellen, dus 
ik weet zeker dat hij een sprankelende en 
inspirerende bijdrage levert!’ <

Hoe zorgen openbare scholen 
voor excellent onderwijs?
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 vIjf vragen
tekSt en beeld: lucy beker

het Ict-onderwijs op de openbare brede basisschool de Zevensprong in almere is onlangs 
bekroond met een internationaliseringprijs van het europees platform. het ging om 
het project ‘be smart with your phone’, waarvoor de school de eigen mobieltjes van de 
kinderen inzet. ‘niet afpakken, maar omdenken en er iets positiefs mee doen’, is het motto 
van directeur yvonne penne. de school heeft een eigen Ict-leerkracht: eric redegeld. 

Waarom zet u zo groot in  
op ICT-onderwijs?
Penne: ‘Wij willen ons graag profileren 
als ICT-school. Kinderen van nu groeien 
op met ICT en hebben al jong een mo-
biele telefoon op zak. In groep 7 hebben 
de meeste kinderen zelfs al smartphones. 
Wij willen daar iets mee doen, want die 
smartphones zijn er nu eenmaal. Niet dat 
onze leerlingen continu met de mobiel op 
schoot zitten: in principe leveren ze die 
in aan het begin van de dag. Maar soms 
mogen ze er iets mee opzoeken en in de 
lessen van Eric worden ze echt gebruikt, 
dat vinden ze prachtig.’
Redegeld: ‘Veel kinderen krijgen de ‘oude’ 
smartphone van hun ouders, als die een 
nieuwe kopen. Ouders vinden het fijn als 
hun kind bereikbaar is, maar realiseren 
zich niet altijd dat het kind daarmee ook 
meteen verbonden is met het internet en 
wat daarvan de gevaren zijn. Ik laat de kin-
deren zien dat een leuk meisje waarmee je 
aan het chatten bent, in het echt zomaar 
een oudere man met dubieuze bedoelin-
gen kan zijn. Het wordt dan altijd muisstil 
in de klas. Maar zo begrijpen ze snel dat ze 
nooit een adres moeten geven, en moeten 
oppassen met afspraakjes met chatcontac-
ten. Verder leer ik ze wat sterke wachtwoor-
den zijn, wat sluikreclame is en zo meer. Ze 
halen hier een diploma veilig internetten.’

Wat houdt het project ‘Be smart 
with your phone’ in?
Redegeld: ‘Het is een project van etwin-
ning.net. De kinderen gebruiken hun 

mobieltjes om contact te leggen met 
kinderen van een Poolse partnerschool. 
Ze stellen zich aan elkaar voor via een 
zelfgemaakt geluidsfragmentje, film-
pje of webpagina, toegankelijk via een 
QR-code. Zo maken ze ook opdrachtjes 
voor elkaar. Ze spreken bijvoorbeeld een 
Engelse zin in, waarin een woord ont-
breekt. Dat moeten de Poolse kinderen 
dan invullen. 
Wij gebruiken QR-codes trouwens ook 
in ons eigen lesmateriaal. Neem deze 
rekenopdracht: daar staat zo’n code met 
zwart-witte blokjes in. Als een kind die 
code scant met zijn mobiel, krijgt hij een 
filmpje te zien waarin een andere leer-
ling de som uitlegt. Er zijn zoveel mo-
gelijkheden. Dit jaar wil ik de kinderen 
filmpjes laten maken van hun woon-
buurt, en misschien wil de gemeente 
die QR-codes wel op straattegels zetten, 
zodat iedereen die langsloopt de filmpjes 
kan bekijken.’ 
Penne: ‘Zo doen we hier tegelijkertijd aan 
ICT, Engels én burgerschap. Dat de kin-
deren het leuk vinden, zien we aan de 
virtuele klas die we hebben ingericht: 
Max Class via www.maxclass.com. Daar 
kunnen klasgenoten inloggen en chatten 
op een veilige manier, want ook de juf zit 
erbij. Het grappige is: na schooltijd zien 
we de virtuele klas meteen vollopen!’

Wat doen jullie aan de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs?
Penne: ‘We zijn trots op alle kernwaarden 
en vooral op de eerste: ‘Iedereen welkom’. 

Op onze school zit een gemêleerd gezel-
schap, met kinderen uit veel verschillen-
de culturen. Daar besteden we aandacht 
aan. We vertellen over elkaars feesten, 
laten de kinderen er PowerPoint-presen-
taties van maken, en bekijken er filmpjes 
van op onze digi-borden. We willen ook 
de ouders graag laten zien dat juist die 
mix van nationaliteiten zo leuk is, en 
dat hun kinderen hierdoor goed worden 
voorbereid op onze multiculturele sa-
menleving.’

Hoe zit het met de kwaliteit van 
jullie onderwijs?
Penne: ‘De laatste jaren hebben we zwaar 
ingezet op kwaliteit en het laatste in-
spectierapport was dan ook heel posi-
tief. Bovendien houdt de zorg voor onze 
leerlingen niet op bij de schooldeur. We 
zijn een brede school en werken samen 
met een buurthuis, waar veel activitei-
ten worden georganiseerd. Ook staat er 
op het schoolplein een Schatkist: een con-
tainer vol spelmateriaal waar kinderen 
na schooltijd mee mogen spelen, onder 
begeleiding van een vrijwilliger.

Waarom wilt u op deze plek 
gefotografeerd worden?
‘Dit is ons ICT-lokaal, en deze leerlingen 
uit groep 7 en 8 laten zien dat ze hier 
graag zijn!’ <

Bekroond voor inzet 
van mobieltjes 
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De eTwinning Prijs
Obs De Zevensprong ontving eind oktober de eTwinning 
Prijs in de categorie 4 tot 12 jaar. De jury vond het project 
Be smart with your phone innovatief omdat het de smart-
phone niet uit de school verbant, maar juist op educatieve 
wijze inzet. 
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 IdentIteIt
tekSt: marIon braat
beeld: ruben hamberg

Studiedag over 
identiteit inspireert 

leerkrachten
onder het motto ‘Ik ben welkom’ organiseerde het friese schoolbestuur comperio een 

studiedag voor alle 350 medewerkers. Samen gingen ze op zoek naar de identiteit van hún 
openbaar onderwijs. want hoewel de kernwaarden voor al het openbaar onderwijs gelden, 

geeft iedere openbare school in nederland daar op eigen wijze invulling aan.

Schoolbestuur Comperio bestaat 
sinds 2009, toen het openbaar 
onderwijs in Oost- en Weststel-
lingwerf (in de zuidoosthoek van 

Friesland) fuseerde. Nu, na drie jaar, was 
de tijd rijp om als één organisatie na te 
denken over die fundamentele vraag: 
‘Waar staan wij voor als openbaar onder-
wijs?’ De Vereniging Openbaar Onder-
wijs (VOO) speelde als mede-organisator 
een belangrijke rol in de voorbereiding 
van deze personeelsdag.

Aftrap
Winni van der Linden, in het dagelijks 
leven directeur van een van de scholen 
van Comperio, mocht de personeelsdag 
openen. In haar inleiding wierp ze losjes 
de vraag op wat de scholen en de mensen 
van Comperio bindt: ‘Oh, dat is er eentje 
van Comperio, dat zie je zo! Horen jul-
lie dat wel eens?’. Natuurlijk kreeg ze de 
lachers op haar hand, maar ze maakte 
daarmee ook heel duidelijk dat het nog 
niet zo eenvoudig is om de kern van je 
identiteit te pakken te krijgen.
Sake Saakstra, directeur-bestuurder van 
de stichting, stelde zich in zijn bijdrage 
hardop de vraag of het geen luxe is om in 
een tijd waarin het onderwijs financieel 
in zwaar weer verkeert en alles om taal 
en rekenen lijkt te draaien, na te den-
ken over identiteit en de waarden die de 
school kinderen mee wil geven. Zijn con-

clusie was dat deze tijd juist vraagt om 
een bezinning op de eigen positie: ‘Jul-
lie hebben dagelijks contact met ouders, 
dan moet je ook kunnen vertellen waar 
je school voor staat. Datzelfde geldt voor 
mij: in het overleg met andere besturen 
is het net zo goed nodig dat ik kan uit-
dragen wat ons als Comperio beweegt. 
Dit is een uitstekend moment om daar 
gezamenlijk over na te denken.’

Ik ben welkom
Voordat iedereen uiteenging om in groe-
pen na te denken over de invulling van 
de eigen (school)identiteit, bracht Ton 
Gelmers, adviseur namens de Vereniging 
Openbaar Onderwijs, de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs nog eens 
onder de aandacht. Als drijvende kracht 
achter de beschrijving daarvan en als 
initiator van het diploma openbaar on-

‘Op zoek naar de identiteit  
van hún openbaar onderwijs’

Druk overleg in de workshops.
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derwijs voor pabo’s, kan hij dat als geen 
ander. Uiteraard begon hij bij het motto 
van de dag ‘Ik ben welkom’. Dat verwijst 
naar de kernwaarde dat openbaar onder-
wijs voor iedere leerling toegankelijk is 
èn dat iedere leerkracht - mits bevoegd 
en bekwaam natuurlijk - benoembaar is. 
Gelmers wees zelf direct op de betrekke-
lijkheid daarvan: ‘Hoe ver u daarin gaat is 
aan u. Is op uw school een leraar met een 
hanenkam welkom? Een kind in een rol-
stoel? Datzelfde kind met gedragsproble-
men? De identiteit van uw school krijgt 
vorm door daarover na te denken en de 
eigen grenzen te benoemen.’

Diversiteit
Als andere kernwaarden noemde Gelmers 
onder meer de zorg voor de samenleving 
die de openbare school kinderen wil mee-
geven en het waarderen van diversiteit. 
Gelmers over dat laatste: ‘Het waarderen 
gaat verder dan alleen omgaan met diver-
siteit. Het begint met verschillen ontdek-
ken, maar daarna komt het onderzoeken 
of dat wat de ander vindt wellicht ook voor 
jou waarde kan hebben. Het leren van el-
kaar, dat is wat belangrijk is.’ 
Een aspect van het openbaar onderwijs dat 
daar mee samenhangt, is de ruimte voor 
levensbeschouwing. Gelmers nog eens: 
‘Het is zo belangrijk dat je weet waardoor 
mensen geïnspireerd worden. Ook het 
openbaar onderwijs is op een bepaalde 

manier een geloof! Het is wat ons drijft. 
Probeer altijd onbevangen en onbevoor-
oordeeld naar de wereld te kijken.’

Spel ID!ee
Na de inleidingen was het de beurt aan 
de medewerkers van Comperio zelf. Ze 
konden in twee rondes een keuze ma-
ken uit elf zeer verschillende workshops. 
Een greep uit het aanbod: filosoferen met 
kinderen, debatteren in de klas, gebruik 
van facebook en aanverwante websites, 
vergroten van de ouderbetrokkenheid en 
het effect van non-verbaal gedrag. 
Gemeenschappelijk aspect was het open 
en onbevooroordeeld naar anderen kijken, 
om zo tot geheel nieuwe inzichten te ko-
men. In de workshop debatteren was dat 
mooi te zien. De deelnemers kregen een rol 
toegewezen die ze niet altijd zelf gekozen 
zouden hebben, maar waardoor ze zich, 
aldus een van hen, wel gingen realiseren 
dat ‘(..) er altijd een andere kant is, ook al 
ben je het daar misschien niet mee eens’. 
De workshop die wellicht wel de meeste 
discussie losmaakte, was die waarin het 
spel ‘ID!ee’ werd gespeeld. Een heus ge-
zelschapsspel, ontwikkeld door VOS/ABB, 
waarin allerlei situaties worden behan-
deld die uitnodigen om te praten over de 
kernwaarden, maar waarbij er aan het 
eind ook ‘gewoon’ een winnaar is. Het 
spel bleek een echte aanrader, ook voor 
scholen die bijvoorbeeld hun teamverga-

dering eens op een andere manier willen 
invullen.

Verteltheater
Na twee rondes workshops waren de 
medewerkers van Comperio vol van de 
discussies, de oefeningen en de opgedane 
ideeën. In de pauzes tussen de bedrijven 
door werden al meteen plannen gesmeed 
om ermee aan de slag te gaan. Die gein-
spireerde sfeer sloot uitstekend aan bij de 
afsluiting van de dag: het verteltheater 
van Niels Brandaan Cotterink. Daarna 
volgde nog de voorstelling ‘Dierenpraat’, 
op basis van absurdistische maar even-
zeer diepzinnige verhalen van schrijver 
en kunstenaar Armando, die garant staat 
voor een prima mix tussen humor en 
scherpzinnigheid. Verrassend, zoals ook 
het openbaar onderwijs dat kan zijn. < 

De leerkrachten werden op de studiedag in stijl welkom geheten door enkele ‘professoren’. 

Ook zin in een  
personeelsdag?
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) or-
ganiseert op verzoek van schoolbesturen per-
soneelsdagen over de identiteit van het open-
baar onderwijs. Voor meer informatie over de 
mogelijkheden kunt u contact opnemen met 
het bureau, via 036 5331500 of voo@voo.nl.
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 IdentIteIt
tekSt en beeld: martIn van den bogaerdt

Losgezongen van de 
rooms-katholieke kerk

In de statuten staat nog het woord ‘rooms-katholiek’, maar de stichting Signum  
heeft volgens bestuursvoorzitter jan timmers niets meer met de kerk als instituut.  

‘als de vlag de lading niet meer dekt, dan moet je de vlag weghalen.’

Hij haalde er aan het begin van 
dit schooljaar uitgebreid de 
regionale en landelijke me-
dia mee: met de constatering 

dat de rooms-katholieke basisscholen in 
de Brabantse bisschopsstad Den Bosch 
zijn ‘losgezongen van de kerk’. Als het 
aan bestuursvoorzitter Jan Timmers ligt, 
haalt de stichting het woord ‘katholiek’ 
dan ook uit de statuten. De banden met 
de rooms-katholieke kerk zijn volgens 
hem minimaal. 

meer gedoopt. Dit betekent volgens hem 
echter niet dat hij los is komen te staan 
van de waarden en normen die hij van 
zijn ouders en zijn omgeving heeft mee-
gekregen. Hij benadrukt dat het hem in 
de discussie over de toekomst van Sig-
num niet gaat om het katholieke geloof, 
maar om de band tussen het bestuur van 
de stichting en de rooms-katholieke kerk 
als instituut.
‘Die band is geërodeerd, we zijn van el-
kaar weggedreven. Dat ziet het bisdom 
ook. Het heeft alles te maken met de op-
stelling van de kerk in de maatschappij. 
Het instituut trekt zich als hoeder van de 
religie steeds meer terug op haar kern-
taak. Wat ik waarneem, is dat dit pro-
ces steeds verder gaat. De laatste jaren 
wordt het wel heel erg hard en puristisch. 
Steeds minder mensen voelen zich hierin 
thuis. Ik noem als voorbeeld een pastoor 
die weigert een kind te dopen, omdat het 
van een lesbisch stel is. Dat is niet alleen 
discutabel, dat vind ik verwerpelijk. Of 
dat de kerk een man niet wil begraven, 
omdat er euthanasie is toegepast. Het 
streng handhaven van de kerkelijke wet-
ten past niet meer in de samenleving. Als 
de dogma’s niet meer passen, moet je ze 
ter discussie stellen.’

De discussie uit de weg
Tien jaar geleden wilde Timmers eigen-
lijk al van de rooms-katholieke signatuur 
af, toen de Sint Jan Stichting en de Stich-
ting Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch 

Hij zegt in de afgelopen tien jaar één keer 
contact te hebben gehad met het bisdom, 
totdat de media het nieuws over het los-
zingen oppikten. Hulpbisschop Rob Mut-
saerts reageerde op Omroep Brabant ver-
baasd: ‘Wat wordt gelovige kinderen en 
ouders die bewust een religieuze school 
uitzoeken, ontnomen?’
Timmers heeft een katholieke achter-
grond, maar doet er persoonlijk niets 
meer mee. Hij is nog wel voor de kerk 
getrouwd, maar zijn kinderen zijn niet 

100 jaar Signum
In het jubileumboek ‘100 jaar Signum’, dat is geschreven door de Brabantse jour-
naliste en historica Rianneke Mees-Huibers, wordt onder anderen oud-bestuur-
der Sjef Bakermans van de Stichting 
Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch 
geciteerd: ‘Ik ben eens met bisschop 
Hurkmans gaan praten, over de vraag 
hoe ik katholiek onderwijs kan geven, 
als de leerkrachten niet meer katholiek 
zijn. Nou, hij hoorde mij aan, wenste 
me succes, gaf me Gods zegen en dat 
was dat.’ In het boek komt tevens oud-
voorzitter Gerard Vermeulen van de 
Sint Jan Stichting aan het woord: ‘Het 
is jammer dat de katholieke identiteit 
verdwijnt. Ik denk dat er over 25 jaar 
geen katholieke scholen meer zijn in 
Den Bosch. Ik ken geen enkele direc-
teur meer die het Onze Vader nog kent.’
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fuseerden. Het bisdom stak er destijds 
een stokje voor. ‘Die zomer wachtten we 
op goedkeuring voor de statuten van 
de nieuwe fusiestichting. Er kwam een 
telefoontje van de bisschoppelijk gede-
legeerde van de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad. Alles was dik in orde, zei 
deze man, behalve dat in artikel 2 niet 
mocht staat dan we volgens de joods-
christelijke traditie onderwijs verzorg-
den. De term ‘joods-christelijk’ moest 
worden vervangen door ‘rooms-katho-
liek’. Ik wilde dat niet, maar het was zo-
mervakantie, zo’n beetje iedereen was 
weg en we hadden nog maar twee we-

traditie worden gevierd. Er kwamen een 
groot feest en een mooi herinnerings-
boek, maar dat was niet het enige. Tim-
mers herinnerde zich ineens de kwestie 
over de joods-christelijke traditie en de 
bisschoppelijk gedelegeerde die per se 
‘rooms-katholiek’ in de statuten wilde.
‘Ik vond het tijd om er definitief afscheid 
van te nemen. Met het dalen van het 
aantal katholieken in de stad, verdwijnt 
ook steeds meer het katholieke gehalte 
van de scholen. Die opereren tegenwoor-
dig binnen de algemeen geaccepteerde 
maatschappelijke waarden en normen. 
De aard van de mensen is bij ons geen is-
sue, afkomst doet er niet toe, ook niet of 
je een man of een vrouw bent. Dit staat 
allemaal haaks op wat de canon van de 
rooms-katholieke kerk bepleit. De kerk 
als instituut maakt mensen te snel ex-
clusief, terwijl ik pleitbezorger ben van 
inclusief onderwijs. Jezus zei ‘laat de kin-
deren tot mij komen’, maar wat is daar in 
de kerk nog van over?’

Halal kipnuggets
De katholieke tradities zijn volgens Tim-
mers nog wel herkenbaar, maar ook die 
zijn geërodeerd. ‘Halverwege de jaren 80 
moest de leraar nog katholiek zijn. Dat is 
nu niet meer. Er kwamen toen ook leer-
lingen met een islamitische achtergrond. 
Natuurlijk vieren wij nu nog steeds Kerst-
mis en Pasen, maar de communie en het 
vormsel worden op de Signumscholen 
nergens meer klassikaal voorbereid. In 
sommige kleuterklassen, bijvoorbeeld 
op de Mgr. Bekkersschool, is het lastig 
om uit te leggen wat de kerstboom in de 
klas doet, aangezien het merendeel al-
lochtoon is en er thuis geen heeft staan. 
Maar op die school is nog wel altijd een 
kerstactie, zoals op veel katholieke scho-
len. Het ingezamelde geld wordt verdeeld 
over de Emmausparochie en de moskee. 
Op het kerstdiner worden kipnuggets ge-
serveerd, want die zijn tenminste halal. 
Kortom, onderwijs is een spiegel van de 
tijd waarin het wordt gegeven. Het is dus 
hoog tijd om de term ‘rooms-katholiek’ 
uit onze statuten te schrappen!’ <

ken. Ik voelde aan dat Gerard Vermeulen 
van de Sint Jan Stichting het niet met mij 
eens zou zijn. Ik ging de discussie op dat 
moment uit de weg. Vanuit pragmatisch 
oogpunt heb ik toen de tekst veranderd 
in r.k., want zonder toestemming zouden 
we niet voorbij de notaris zijn gekomen.’
In augustus vorig jaar kwam de kwestie 
weer boven, toen Timmers aan het be-
gin van het schooljaar een bureaulade 
opruimde en zijn oog op een vergeeld 
document viel. Dat bleek de oprich-
tingsakte van de Sint Jan Stichting uit 
1911 te zijn. Signum bestond dus 100 jaar, 
en dat moest volgens goede Brabantse 

Jan Timmers: ‘Onderwijs is een spiegel van de tijd’

Als de dogma’s niet meer passen,  
moet je ze ter discussie stellen

IdentIteIt 
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 School! en gebouw
tekSt en beeld: lucy beker

maar liefst 10.000 mensen 
kwamen naar de eerste open dag 
van het splinternieuwe gerrit 
komrij college in winterswijk. het 
was voor hen dé kans om met 
eigen ogen rond te kijken in deze 
‘misschien wel mooiste school van 
nederland’, zoals ed de graaf zegt. 

‘ Hanging basket’  
als hart van de school

De gigantische ‘hanging basket’ in het atrium.

De Graaf is directeur facilitaire dienst, 
pr en communicatie van het openbare 
Komrij College, dat tot voor kort nog 
De Driemark heette. Bij de opening 

van het gebouw, eind september, kreeg de school 
ook haar nieuwe naam, waarmee de Dichter des 
Vaderlands wordt geëerd: Gerrit Komrij, die deze 
zomer op 68-jarige leeftijd overleed. Hij bracht 
zijn jeugd door in Winterswijk en bezocht daar 
de hbs. 
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‘Die oude hbs was één van de drie locaties van onze 
school’, vertelt De Graaf. ‘Al die afdelingen zitten nu 
onder één dak: van lwoo tot en met gymnasium’. Dat 
zijn 1300 leerlingen. Maar ze verzuipen niet in het grote 
nieuwe gebouw, want elke afdeling heeft een eigen unit. 
Er klinkt dan ook geen centrale bel. ‘Zo hebben we onze 
kleinschaligheid behouden’, zegt De Graaf. Tegelijkertijd 
ontmoeten de leerlingen van de verschillende afdelin-
gen elkaar wél, want ze lunchen allemaal in het atrium, 
en ze komen elkaar ook tegen in wat De Graaf ‘de basket’ 
noemt.

‘Hanging basket’
Die gigantische ‘hanging basket’ is zonder meer het op-
vallendste onderdeel van het gebouw. Hij is binnen pas 
zichtbaar. Een groot, rond, schijnbaar hangend object 
in het atrium. Het is het kloppend hart van de school, 
want hierin zijn – voor álle leerlingen - het sciencelab 
met practicumlokalen, muzieklokalen, kunstateliers en 
het theater gesitueerd. Dat theater is ook iets bijzonders. 
Het telt 224 plaatsen en dat zijn geen harde kuipstoel-
tjes, maar chic theaterpluche. Wie beter kijkt ziet dat de 
kleurige stof is geïmpregneerd en tegen een stootje kan. 
Pal onder de basket, in het atrium, zijn gezellige zitjes en ban-
ken geplaatst. Door de stoeptegels op de vloer en het glas in 
gevels en plafond, ontstaat het gevoel van een buitenruimte 
met terras. Links en rechts rijzen de witte wanden van de 
noord- en zuidvleugel op met veel ramen: daar zijn de leslo-
kalen, afgewisseld met grotere ruimtes voor zelfwerkzaam-
heid, voorzien van computers. Ook in de vleugels veel glas dat 
zicht biedt op de activiteiten. 
‘Transparantie is een sleutelwoord’, zegt De Graaf, als hij 
de horeca-afdeling op de begane grond inloopt. Voor grote 
ramen staan de leerlingen van vmbo-horeca een maaltijd 
te bereiden. Ze zetten hun beste beentje voor, want straks 
komen buurtbewoners tegen betaling hier in het restau-
rant lunchen. Een driegangenmenu, drie dagen per week. 
Vooral senioren maken er graag gebruik van. 
Ook de andere praktijkafdelingen zijn beneden gevestigd. 
Motorvoertuigentechniek, met vier auto’s op de bruggen; 
verzorging, met een ziekenhuisbed en een kapsalon voor 
de grote ramen; een winkel en broodbakkerij. Vanuit het 
atrium, maar ook vanaf de straat is te zien wat er gebeurt. 
‘Zo geven we een mooi beeld van het openbaar onderwijs’, 
zegt De Graaf. 
Het fraaie schoolgebouw, waarin ook de openbare biblio-
theek is gehuisvest, is ontworpen door architectenbureau 
BDP.Kandhekar in samenspraak met de docententeams én 
leerlingen. Het kostte 18 miljoen euro. Door de compacte 
bouw is er rondom de school veel ruimte voor groen. <De gigantische ‘hanging basket’ in het atrium.

Van bovenaf is het terras onder de basket te zien.

Ed de Graaf in het kleurige theater - in de basket.

Ruimte voor zelfwerkzaamheid, voorzien van computers. 

In het restaurant nemen vmbo-leerlingen de bestelling op.



 School! en ouderS
tekSt: mIchIel jongewaard
beeld: john groenendIjk

Overblijfmedewerker: 
een belangrijke taak
een cursusdag in puttershoek over verantwoord overblijven op school heeft meer dan 
100 over blijf medewerkers getrokken. Schoolbestuur acis, met 24 openbare scholen 
in de regio hoeksche waard, vroeg de voo voor de tweede maal om zo’n integrale 
scholingsdag te organiseren.

Voor veel ouders en scholen is 
de tussenschoolse opvang een 
vertrouwd begrip. Kinderen 
eten gezamenlijk onder toe-

ziend oog van een of meer ouders tussen 
de middag hun brood. Dat het daarbij 
belangrijk is dat er een goede sfeer is en 
dat kinderen zich rustig gedragen, is voor 
alle betrokkenen duidelijk. Maar toch is 
dat voor de overblijfmedewerkers niet 
altijd een gemakkelijke opgave. Daarom 
heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in het opzetten van een breed scho-
lingsaanbod, waarmee de medewerkers 
het overblijven zo goed mogelijk kunnen 
vormgeven. 
Algemeen directeur Gerbert Denneboom 
van schoolbestuur Acis vindt een verant-
woorde overblijf van groot belang. ‘Op 
onze scholen wordt door leerkrachten 
en ouders hard gewerkt aan goed onder-
wijs en een positieve sfeer. De leerlingen 
en leerkrachten leven een aantal hoofd-
waarden na, zoals ‘netjes zijn, aardig 
doen en rustig zijn’. Behalve in de lessen 
geldt dat ook voor de tussenschoolse op-
vang. De overblijfmedewerkers hebben 
daarin een belangrijke taak en wij wil-
len ze met deze cursusdag extra tips en 
vaardigheden aanreiken. En ook het uit-
wisselen van ervaringen helpt natuurlijk 
om zelf anders tegen een situatie aan te 
kijken.’
De cursusdag bestond uit twee work-
shoprondes, met in totaal negen verschil-
lende workshops door ervaren VOO-trai-
ners, zoals Anke Dronkert, José Boone en 
Johan Schat. Ingrid Adriaanse, overblijf-
medewerker op obs De Pijler in Maasdam, 

Alle aandacht voor Sonja Schwab in de workshop ‘Omgaan met hyperactieve kinderen’.
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‘Kosten cursusdag laag houden’
Via een regeling van het ministerie van OCW konden schoolbesturen tot dit jaar een 
extra bijdrage aanvragen voor scholing van de overblijfmedewerkers, maar die is zeer 
tegen de zin van de VOO en de landelijke ouderorganisaties in het bijzonder onderwijs 
inmiddels geschrapt. Daarom wordt het steeds lastiger voor veel scholen om hun over-
blijfmedewerkers te laten scholen. Beleidsadviseur Rein van Dijk van de VOO hoopt 
met de cursusdag meer schoolbesturen te kunnen helpen. ‘We proberen op deze manier 
samen met schoolbesturen toch voor een professionele overblijf te zorgen, terwijl we 
de kosten zo laag mogelijk houden. Zo kunnen besturen blijven voldoen aan hun ver-
plichting om minimaal de helft van hun overblijfmedewerkers te scholen.’ < Voor meer 
informatie over de mogelijkheden van een cursusdag voor overblijfmedewerkers, kunt u 
contact opnemen met het cursussecretariaat via 036 533 1500 of scholing@voo.nl, of met 
beleidsadviseur Rein van Dijk, via r.vandijk@voo.nl. 

koos bewust voor de workshop ‘Positief 
leidinggeven aan kinderen; straffen en 
belonen’. Adriaanse: ‘Zelf straf ik vrijwel 
nooit, dus dit onderwerp ligt me na aan 
het hart.’ Pierre den Hartog, onderwijs-
kundig beleidsmedewerker van Acis, gaf 
een presentatie over waarden op school, 

onder de titel ‘Waardeloze regels’. Ma-
rie-Pierre van Brakel-Lévêqre, overblijf-
medewerker op obs De Boomgaard in 
Mijnsheerenland: ‘Uit de workshops had 
ik er wel vier willen kiezen, dus als de dag 
volgend jaar weer wordt georganiseerd, 
doe ik zeker mee.’ <
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Ook u kunt met een column in School! staan. Mail 
naar redactie@voo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor bijdragen aan te passen of te weigeren.

‘Vanaf het moment dat mijn zoon naar de lagere school ging, ver-
baasde ik mij erover hoe weinig er in het onderwijs met compli-
menten wordt gewerkt. Dat wil zeggen: structureel. Kreeg hij op 
de crèche en de kleuterschool nog applaus voor elke creatieve of 
andere vorm van inspanning, vanaf groep 3 verdwenen deze 
aanmoedigingen als sneeuw voor de zon. En daarmee verdween 
ook een aanzienlijk deel van het (leer)plezier. Dat vind ik jam-
mer, vooral gezien de enorme inspanningen van docenten om 
het beste uit hun leerlingen naar boven te halen. 

Gelukkig hoor ik steeds meer over onderwijsprogramma’s 
waarin complimenten een centrale rol spelen. Goed nieuws is 
bijvoorbeeld de inzet van complimenten tegen pesten. Ongeveer 
70 basisscholen staan op het punt te beginnen met Kiva, een 
Fins leerprogramma dat pesten op school tegengaat. Kennelijk 
met succes, want op de deelnemende scholen in Finland wordt 
maar liefst 40 procent minder gepest. De succesfactor van het 
programma? Het geven van complimenten!

Dezelfde aanpak is gekozen bij Positive Behavior Support, waar-
mee gedragsproblemen van leerlingen kunnen worden voorko-
men en verholpen. Ook hierbij ligt de focus niet op wat leerlingen 
niet mogen, maar vooral op wat er van ze wordt verwacht. Ook 
hier met succes, zo blijkt onder meer op scholen in de Verenigde 
Staten, Canada, Duitsland en Scandinavië.

Zelf heb ik weliswaar een beperkte kennis van de inrichting van 
ons onderwijssysteem, maar wel veel ervaring met de kracht van 
complimenten in het bedrijfsleven. Daarom juich ik deze stappen 
toe. Een kleine suggestie: gebruik complimenten niet alleen om 
problemen als pesten en andere gedragsproblemen op te lossen, 
maar ook om leerlingen bij hun dagelijks werk te stimuleren. 

Wat maakt complimenten zo krachtig, en waardoor zijn deze 
onderwijsprogramma’s zo succesvol? Het antwoord is volgens 
mij eenvoudig: een compliment doet ieder mens goed, dus ook 
een kind. Zelfs zoveel dat complimenten en aanmoedigingen 
van leerkrachten een leerling een leven lang bijblijven. Binnen 
een lesstructuur en schoolcultuur waarin complimenten voor 
gewenst gedrag centraal staan, is de kans op mooie herinnerin-
gen het grootst!

Van Hans Poortvliet en co-auteur Frank van Marwijk verscheen 
onlangs bij Uitgeverij Haystack Het groot complimentenboek. 
Prijs: 24,95 euro.

Goed gedaan!

aan het woord 

hans poortvliet, waarderingsexpert
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tekSt: karIn van breugel
beeld: jan van der meIjde

 kwalIteIt

Een impuls  
voor kwaliteit
leerkrachten met een diploma van de nieuwe academische pabo en masterdocenten 
kunnen een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. dat is in elk geval de 
gedachte achter deze opleidingen. maar slagen de afgestudeerden erin om hun kennis in 
te zetten binnen de school?

In 2008 opende in Utrecht de eerste 
academische pabo haar deuren. 
Deze opleiding met de naam ALPO 
(Academische Lerarenopleiding Pri-

mair Onderwijs), is een samenwerkings-
verband tussen de Universiteit Utrecht 
en de Hogeschool Utrecht. De opleiding 
voorziet in een groeiende politieke en 
maatschappelijke behoefte om het ni-
veau van leraren in het basisonderwijs 
te verhogen. Het is ook een mogelijkheid 
om vwo-gediplomeerden te behouden 
voor het primair onderwijs. Inmiddels 
zijn er al verschillende academische 
pabo’s in het land. 
Tijdens de vierjarige opleiding verwer-
ven de studenten wetenschappelijke en 
praktische kennis. Na afloop ontvan-
gen ze een dubbel diploma: meestal een 
combinatie van een bachelor pabo en een 
academische bachelor. De afgestudeer-
den zijn dus sowieso volwaardige leraren 
voor het basisonderwijs. 

Specifieke competenties
In vergelijking met hun pabo-collega’s 
hebben de academische leerkrachten 
extra competenties: onderzoeksvaardig-
heden, theoretische kennis, inzicht in de 
ontwikkeling van kinderen, kritisch ver-
mogen en een analytische blik.
Rianne van Westen hoorde bij de eerste 
lichting studenten die de ALPO in juli 
2012 afrondde. In de dagelijkse praktijk 
merkt ze dat ze inderdaad specifieke com-
petenties heeft. Als voorbeeld noemt ze 
de manier waarop veel ‘gewone’ leer-
krachten met methodes omgaan. ‘Vaak 
volgen ze de methodes van begin tot eind 

strikt. Tijdens mijn opleiding heb ik ge-
leerd kritisch te kijken naar methodes en 
ontdekt dat die lang niet altijd volledig 
dekkend zijn. Ze zijn niet altijd geschikt 
voor de eigen specifieke groep.’

Lef
Op dit moment zit Rianne in een in-
valpool en is er dus minder ruimte om 
specifieke academische kwaliteiten 
in te zetten. Vorig jaar was dat wél het 
geval, toen ze stage liep op openbare 
daltonschool UniQ (Nieuwegein). Daar 

deed ze onder andere onderzoek naar het 
rekenonderwijs. Op basis van de leerlijn 
maakte ze inzichtelijk welke onderde-
len van de methode en welke opdrach-
ten op welk moment bruikbaar zijn. ‘Je 
moet voldoende kennis van zaken én lef 
hebben om dit soort voorstellen te doen. 
Leerkrachten durven dit niet zomaar’, 
denkt Rianne. 
Als academisch geschoolde leerkracht in 
spe moest Rianne ook een bachelor-scrip-
tie schrijven voor de universiteit. Samen 
met een studiegenoot heeft zij onder-
zocht hoe de dalton-identiteit van UniQ 
verder ontwikkeld zou kunnen worden.
Bé Scholtmeijer is directeur van dalton-
school UniQ. Hij is ervan overtuigd dat aca-

demisch opgeleide leerkrachten een goede 
bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit 
van het onderwijs. ‘Het instroomniveau 
van deze mensen is een stuk hoger dan 
van ‘gewone’ leerkrachten die van de op-
leiding komen. Ze doorzien dingen beter 
en sneller. Ze kunnen onderzoek doen en 
een plan van aanpak maken waarmee je 
vervolgens aan de slag kunt. Dat is echt 
een vak apart. Reguliere leerkrachten heb-
ben die kunde vaak niet in huis.’ 
Door hun specifieke capaciteiten is het 
wel belangrijk om de academische leer-

krachten goed in te zetten. ‘Als je deze 
mensen alleen voor een groep zet, hou-
den ze het snel voor gezien. Zij zullen dan 
hun heil elders zoeken’, waarschuwt Bé 
Scholtmeijer. 

Toekomstperspectief
Regioplan* heeft onderzocht hoe de aca-
demische leerkrachten op de arbeids-
markt liggen. Veel bestuurders geven 
aan dat zij graag academische leerkrach-
ten zouden aannemen als de formatie dat 
toelaat. Sommige hebben zelfs liever een 
academische leerkracht dan een pabo-
leerkracht. 
Overigens is het niet gezegd dat de aca-
demische leerkrachten allemaal voor de 

‘Academische leerkrachten  
kunnen onderzoek doen’
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Rianne van Westen in haar huidige klas in Rotterdam. ‘Je moet als academische leerkracht wel lef hebben.’

Community of  
Masters NiME
Community of Masters NiME bevordert de uit-
wisseling van kennis en ervaring, stimuleert 
onderzoek en geeft bekendheid aan het feno-
meen masterdocent. < www.comn.nu

Een impuls  
voor kwaliteit

klas terechtkomen. De verwachting is 
dat zij ook bijzonder interessant zijn voor 
bijvoorbeeld schoolbegeleidingsdiensten 
of methodeontwikkelaars. ‘En een deel 
van deze mensen heeft potentie om door 
te groeien naar een managementfunc-
tie’, vermoedt Bé Scholtmeijer.

Masterdocenten
Ook betrekkelijk nieuw is de Master in 
Educatie. In 2011 studeerden de eerste 
masterdocenten af via het Nederlands In-
stituut voor Masters in Educatie (NiME). 
Hoewel deze opleiding openstaat voor 
leraren uit primair én voortgezet onder-
wijs, komen de eerste masterdocenten 
vooral uit het voortgezet onderwijs. Zo 
lijkt de masterdocent in het voortgezet 
onderwijs de evenknie van de acade-
misch opgeleide leerkracht in het primair 
onderwijs. 
Dankzij de wetenschappelijke kennis en 
onderzoeksvaardigheden die zij tijdens 
hun tweejarige deeltijdopleiding verwer-
ven, kunnen ook de masterdocenten een 
kwaliteitsimpuls geven aan het onder-
wijs. Mits de randvoorwaarden goed zijn 
ingevuld, weet masterdocent Jeannette 
de Kruijf uit ervaring. 
De Kruijf, docent muziek en audiovisuele 
vorming, was vorig schooljaar op twee 
scholen betrokken bij een vergelijkbaar 
project: samenwerking tussen kunstdo-
centen, die uiteindelijk moest resulteren 

in de opvoering van een voorstelling. Op 
de ene school kwam dit bijzonder goed 
van de grond en werd het project een 
succes, op de tweede school bleek men 
voor een dergelijke intensieve vorm van 
samenwerking nog niet klaar te zijn. 

Succes geboekt
De school met de succesvolle afloop is 
College De Brink in Laren. Op deze school 
werd een leerplein kunst en cultuur in-
gericht, waar docenten gezamenlijk les-
geven (teamteaching). Op het leerplein 
is sprake van een vergaande integratie 
van kunstvakken. De Kruijf was nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van het 
leerplein. ‘Dankzij mijn academische 
achtergrond was ik bijvoorbeeld in staat 
om het fenomeen teamteaching inzich-
telijk te maken. Met een aantal collega’s 
heb ik een projectplan gemaakt en de 
uitvoering begeleid.’ 
Jeannette de Kruijf benadrukt hoe be-
langrijk de rol van de directeur in het 
proces was. ‘Hij gaf ons veel vrijheid, 
stond van meet af aan achter deze ma-
nier van werken. We legden tussentijds 
wel verantwoording aan hem af, maar 
wij voelden ons vooral zélf eigenaar van 
het leerplein.’
Op een andere school in Hilversum ver-
liepen de zaken heel anders. Ook deze 
school had behoefte aan samenwerking 
tussen kunstvakken. ‘Hier is echter niets 

van de grond gekomen. Sommige docen-
ten bleven liever ‘koning in eigen klas’ en 
stonden niet open voor samenwerking 
en teamteaching’, vertelt De Kruijf. ‘De 
besluitvorming van de directie versterk-
te hun positie. Ook had men moeite met 
het begrip ‘eigenaarschap’ van docenten. 
Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om 
zo’n proces stap voor stap te analyseren 
waardoor ik kan aanwijzen waar het 
mis is gegaan.’ De Kruijf gooit het bijltje 
er niet bij neer: ‘Samenwerken heeft een 
enorme meerwaarde; met enthousiaste 
en hardwerkende collega’s is het zeker 
mogelijk dat er iets moois van de grond 
komt!’ <

*  Wel, J. van der. & Bergen, K. van. (2012). 
Effectieve inzet academisch gevormde 
leerkrachten po; eindrapport. Amster-
dam: Regioplan Beleidsonderzoek.
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 Schoolweek!
tekSt: martIn van den bogaerdt
beeld: peter Stam e.a.

de openbare scholen laten hun trots en kracht zien. dat is waar 
de School!week voor bedoeld is. van 18 tot en met 22 maart vindt 
deze campagneweek voor de tweede keer plaats. een praktisch 
handboek vol met ideeën en tips staat online.

School!Week 
doet ook u 
(weer) mee?

De School!Week is een initia-
tief van VOS/ABB en de Ver-
eniging Openbaar Onderwijs 
(VOO). In maart van dit jaar 

deden scholen en besturen uit het hele 
land er voor het eerst aan mee. Project-
leider Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: 
‘Het was spannend voor ons of het zou 
aanslaan, want je vraagt toch aan men-
sen in het onderwijs die het al heel druk 
hebben, om iets extra’s te organiseren. 
Maar uit de positieve reacties en de acti-

viteiten overal in het land bleek dat het 
openbaar onderwijs graag trots en kracht 
wil uitstralen!’ 
Het succes en de positieve reacties uit 
het onderwijs waren voor VOS/ABB en 
VOO reden om van de School!Week een 
jaarlijks terugkerend evenement aan het 
begin van de lente te maken. Voor dit 
schooljaar is gekozen voor de week van 
18 tot en met 22 maart. 
Teegelbeckers: ‘We horen dat veel scho-
len die week al in de planning hebben op-

genomen. Geweldig! Het lijkt misschien 
nog ver weg, maar het is verstandig om 
je er nu al goed op voor te bereiden. We 
zagen vorig jaar dat sommige scholen 
pas laat reageerden. Dan is het meestal 
niet meer mogelijk om echt iets goeds op 
poten te zetten.’

Concrete ideeën
Het online handboek voor de School!Week, 
dat vorig jaar werd gepresenteerd, is daar-
om al geactualiseerd voor 2013. Het staat 
weer boordevol ideeën om er een geslaag-
de week van te maken. Succesvolle acti-
viteiten uit de eerste School!Week staan 
er ook in. Die variëren van het uitleggen 
van de rode loper op open dagen, tot het 
organiseren van debatten over burger-
schap. Maar het gaat niet alleen om acti-
viteiten ín de school, maar ook daarbui-
ten. Creatieve scholen organiseerden vorig 
jaar een fl ashmob in het stadscentrum, 
maakten een lipdub (fi lmpje op muziek) 

In Alblasserdam lieten de openbare scholen met zang en dans op 
het Raadhuisplein zien dat openbaar onderwijs in beweging is.
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 Schoolweek! 

of lieten duizenden ballonnen op. Daar-
mee trokken ze fl ink de aandacht, en dat 
was mooi, want dat is het hoofddoel van 
de actieweek.
Teegelbeckers: ‘In het handboek geven 
we dan ook tips om in de media aan-
dacht te genereren. Want de activiteiten 
zijn geen doel op zich, de School!Week is 
er primair op gericht om het openbaar 
onderwijs positief in de schijnwerpers 
te zetten, om aan iedereen te laten zien 
dat de openbare scholen staan als een 

huis en met hun onderwijs een heldere 
maatschappelijke missie hebben. Wat 
ons betreft is dat een missie die aansluit 
op onze kernwaarden, zoals algemene 
toegankelijkheid en algemene benoem-
baarheid. In het logo van de School!Week 
staat dan ook niet voor niets de slogan ‘Ik 
ben welkom’. Dat geldt voor de leerlingen 
en hun ouders en voor het personeel. De 
boodschap is dat wij niemand uitsluiten, 
dat het openbaar onderwijs echt van en 
voor iedereen is.’ 

‘Ik ben welkom’ 
op plexiglas
Op verzoek van enkele schoolbesturen is het 
logo ‘Ik ben welkom’ van de School!Week op 
speciale plaquettes van plexiglas gedrukt. 

Ook u kunt hiermee in uw school of scholen 
laten zien dat in het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs elke leerling welkom 
is, ongeacht zijn of haar achtergrond. Het zou 
mooi zijn als iedere openbare school in het 
primair en voortgezet onderwijs straks dit 
logo aan de muur heeft hangen. Om de pla-
quettes tijdloos te maken, staat het woord 
‘School!Week’ er niet op vermeld.
De plaquettes zijn in twee formaten ver-
krijgbaar: 210 x 125 x 6 mm en 297 x 175 x 8 
mm. De kleine plaquettes kosten 20 euro, de 
grote 30 euro per stuk. Bij levering wordt de 
factuur meegezonden. < U kunt de plaquet-
tes bestellen via www.openbaaronderwijs.nu 
(School!Week>Downloads & Bestellen). 

Het handboek kan gratis worden ge-
download van de speciale website voor 
het openbaar onderwijs die VOS/ABB 
en VOO vorig jaar hebben gelanceerd: 
www.openbaaronderwijs.nu.

Meer weten over de opzet van de 
School!Week 2013? U kunt bij VOS/ABB 
contact opnemen met projectleider Hans 
Teegelbeckers: 06-51603209, hteegelbec-
kers@vosabb.nl. Of u mailt met Ancella 
Evers van VOO: a.evers@voo.nl. <

In Amersfoort kregen alle openbare basisscholen grote panelen die de kernwaarden in 
beeld brengen. In de School!Week 2012 werden ze onthuld, zoals hier op obs ’t Spectrum.

In Friesland legden de openbare scholen letterlijk de rode loper uit voor leerlingen 
en ouders. Hier op obs Op ‘e Feanhoop in De Veenhoop. Debatwedstrijd in het Schoonhovens College.
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 dag van reSpect
tekSt: lucy beker
beeld: baSISSchool ooStelIjke eIlanden

duizenden scholen doen op  
8 november mee aan de dag van 

respect. een dag waarop expliciet 
wordt gepraat over respectvol 

omgaan met jezelf, elkaar en je 
omgeving. veel scholen nodigen 

daarvoor een speciale gast uit: 
bijvoorbeeld zangeres angela 
groothuizen. Zij gaf vorig jaar 

een gastles op de openbare 
basisschool oostelijke eilanden 
in amsterdam en dat werd een 

groot succes.

Groothuizen vertelde voor de 
groepen 7 en 8 wat respect 
voor haar persoonlijk bete-
kent en hoe ze dat ervaart 

in haar leven. De kinderen vonden het 
prachtig om haar te zien, omdat ze haar 
kenden als jurylid van het populaire 
tv-programma ‘The voice of Holland’. 
Het verhaal van Angela maakte ook 
veel indruk. ‘Dat merkten we, omdat de 
kinderen er nog vaak op terugkwamen’, 
zegt Paulien Vos, leerkracht op de school. 
‘Door deze aanpak bleef de boodschap 
goed hangen. Het is niet alleen leuk, 
maar vooral ook zinvol geweest.’ 
Basisschool Oostelijke Eilanden had in 
2011 wel een heel bijzondere Dag van Res-
pect, omdat behalve Angela Groothuizen 
ook rabbijn Soetendorp aanwezig was, 
voorzitter van de Stichting Dag van Res-
pect. De rabbijn wist de kinderen al net 
zo te boeien met zijn verhaal, waarin het 
onder meer over de Tweede Wereldoor-
log ging. ‘Ze hingen aan hun lippen’, zegt 

Vos. ‘En dat in een zaal met 100 kinderen 
uit vier klassen.’ Na afloop deelde Groot-
huizen natuurlijk handtekeningen uit. 
Vos: ‘De kinderen stonden wat te dringen 
en te duwen in de rij voor Angela, maar 
toen trad rabbijn Soetendorp zelf op. Mild 
maar duidelijk vertelde hij de jongens dat 
het een kwestie van respect voor elkaar 
is om rustig op je beurt te wachten. Het 
was meteen over.’

Begrip en waardering
De Stichting Dag van Respect is opgericht 
in 2006. Initiatiefnemer was rabbijn Soe-
tendorp, die met kinderen de dialoog aan 
wil gaan over het belang van respect in 
de samenleving. ‘Door kinderen per-
soonlijk te benaderen en hun een eigen 
verhaal te vertellen, ontstaan begrip en 
waardering voor elkaar. Zo worden kin-
deren zich ervan bewust dat ieder mens 
én zijn omgeving respect verdienen’, 
vertelt Marjolein Albers, directeur van 
de stichting. 

De stichting heeft inmiddels een onder-
steunend lespakket ontwikkeld, waar-
mee de school de Dag van Respect goed 
kan voorbereiden. De lessen zijn via de 
website te downloaden. Scholen kunnen 
via de stichting aan gastsprekers komen, 
of een lokale held uitnodigen. Ook an-
dere activiteiten zijn mogelijk. Zo was 
er vorig jaar in Rotterdam een flashmob 
in het centrum, waar 150 leerlingen on-
verwachts een ‘respectlied’ begonnen te 
zingen. 
Vorig jaar deden al 2800 scholen mee aan 
de Dag van Respect en dit jaar wordt ver-
wacht dat 3000 scholen er aandacht aan 
besteden. 
De Stichting Dag van Respect wordt 
gesponsord door diverse fondsen en 
particuliere stichtingen. VOS/ABB wil 
samenwerken met de stichting, omdat 
het doel helemaal past bij het openbaar 
onderwijs. ‘Wederzijds respect’ is daar 
immers één van de kernwaarden.
Zie ook www.dagvanrespect.nl. <

Angela Groothuizen heeft de volle aandacht als ze  
op Basisschool Oostelijke Eilanden praat over respect.

Dag van Respect
op duizenden scholen
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krImp 
tekSt: lucy beker

beeld: koen verheIjden en pvda

‘Flexplekken in school 
een geweldig idee’
een creatief idee van obs heijenoord in arnhem leidde onlangs direct tot kamervragen. 
of het wel kán dat een school een leeg lokaal verhuurt aan zzp’ers. en zo niet, of de 
minister dan snel alle belemmeringen wil wegnemen. want mohammed mohandis, 
kersvers tweede kamerlid voor de pvda, vindt het een geweldig idee.

Het initiatief van de openbare 
basisschool om per 1 oktober 
een ‘flexwerkerslokaal’ aan 
te bieden aan werkende ou-

ders, kreeg meteen veel aandacht in de 
pers. Ouders met leerlingen op de He-
ijenoordschool kunnen tegen betaling 
van een kleine vergoeding werken in 
een leegstaand lokaal. Als ze hun kind ’s 
ochtends naar school brengen, nemen ze 
de laptop mee en gaan in hetzelfde ge-
bouw aan de slag. In het flexlokaal zijn 
eenvoudige werkplekken ingericht. Er is 
wifi beschikbaar. 
De interesse bij de ouders blijkt groot. 
Binnen een week hadden 13 ouders zich 
ingeschreven, die niet allemaal tegelijk, 
maar wel regelmatig een dagdeel ge-
bruikmaken van de voorziening. Vooral 
zzp’ers zien het zitten. Voor hen wordt 
het op deze manier makkelijk om werk 
en zorg te combineren, en zij vinden het 
leuk en interessant om andere zzp’ers te 
ontmoeten.

‘Alleen maar positieve reacties’
Het idee kwam van een ouder, vertelt 
directeur Agnes Spikker van de Heijen-
oordschool. Zij was meteen enthousiast 
en maakte er een proefproject van on-
der de naam ‘SchoolDelen’. ‘Dit initiatief 
past helemaal bij ons concept van een 
Jenaplanschool, die midden in de maat-
schappij staat. We hebben alléén maar 
positieve reacties gekregen.’ 
De ouders die gebruikmaken van het 
flexlokaal, betalen geen commercieel 
tarief. ‘Het is met 15 euro per maand 
natuurlijk heel voordelig, maar we ver-
wachten wel een tegenprestatie’, zegt 
Spikker. ‘We vragen deze ouders om ook 

eens te helpen op school. Dat kan varië-
ren van pleinwacht lopen in de pauze tot 
hulp bij ICT-lessen. Niet dat de zzp’ers elk 
ogenblik worden gestoord bij hun werk, 
er worden afspraken over gemaakt.’ 

‘Win-win-win-situatie’
PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis 
is gecharmeerd van het initiatief. ‘Een 
goede oplossing voor de leegstand in 
krimpgebieden’, zegt hij. ‘Zo doen we 
wat positiefs met die ruimte. Voor ou-
ders is het handig om dicht in de buurt 
van de school te werken, dat scheelt veel 
stress bij het halen en brengen. Maar het 
allermooist is het als die ouders ook nog 
wat voor de school gaan doen. Ouderbe-
trokkenheid bij het onderwijs is immers 
enorm belangrijk. Als we dat hiermee 
kunnen stimuleren, is het echt een drie-
voudige win-win-win-situatie, die we 
moeten bevorderen.’
Daarom stelde hij ook zijn Kamervragen. 
Hij wil van de minister van OCW weten 

of er formele belemmeringen zijn voor dit 
initiatief. ‘Zo ja, wilt u die belemmerin-
gen dan wegnemen?’, vraagt hij de mi-
nister. ‘Zo’n flexwerklokaal is naar mijn 
mening niet alleen geschikt voor een 
Jenaplanschool, maar voor álle scholen 
met leegkomende lokalen door de bevol-
kingskrimp’, aldus Mohandis. <

Ouders aan het werk in hun ‘kantoor’ in de Heijenoordschool.

Mohammed Mohandis.

Dag van Respect
op duizenden scholen
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Uitdagend onderwijs  
voor Cito-toppers

gezien het succes van het 
vorig jaar gestarte hyperion 

lyceum in amsterdam-
noord zou atheneum+ wel 

eens de nieuwe trend in het 
voortgezet onderwijs kunnen 
worden. het aantal leerlingen 

stijgt opmerkelijk snel.

De openbare school, die alleen 
gymnasium en atheneum aan-
biedt, begon vorig jaar met 40 
leerlingen en heeft er nu al 175. 

De school gedijt omdat er weinig plaats 
is op andere Amsterdamse vwo-scholen, 
maar ook omdat er een uitbreiding van 
het vakkenpakket wordt aangeboden en 
er een toelatingseis van 545 op de Cito-
eindtoets geldt. Aangemelde kinderen die 
minder dan 545 punten hebben gescoord, 
worden standaard aanvullend getoetst. 

Teamleider Ilja Klink is aangenaam ver-
rast door de grote belangstelling voor 
haar nieuwe school. ‘Op onze allereerste 
open dag hadden we een bezoekersaan-
tal van maximaal 400 mensen verwacht, 
het werden er maar liefst 800. We heb-
ben de mensen in groepen van 200 inge-
deeld en vier keer het plenaire gedeelte 
gedaan.’
Ilja Klink werkte 6 jaar als docente Engels 
op het Barlaeus Gymnasium in Amster-
dam, zegde haar baan op om ontwikke-

Ilja Klink, hier met een paar Hyperion- leerlingen : ‘800 bezoekers op open dag’.
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hyperIon 
tekSt: jan barendSe

beeld: erIc muIjderman

lingswerk te doen voor het Cambodjaan-
se ministerie van Onderwijs en hervatte 
ruim een jaar geleden haar onderwijs-
loopbaan op het Barlaeus. ‘Kort daarna 
kwam deze baan voorbij. Het idee voor 
deze school is afkomstig van de scholen-
groep Voortgezet Onderwijs van Amster-
dam (VOvA) in samenwerking met de 
Amsterdamse gymnasia. Die moesten 
namelijk ieder jaar veel inschrijvers uit-
loten. Een denktank met docenten van de 
vier Amsterdamse gymnasia en het Bre-
dero Lyceum ontwikkelde toen het plan 
om een nieuwe school op te richten, met 
een op vwo-leerlingen toegesneden extra 
aanbod. Dat werden de vakken logica & 
argumentatieleer, lifestyle informatics 
en grote denkers.’

Boven ‘t IJ
De hogere toelatingseis staat een forse 
groei niet in de weg en maakt het Hyperi-
on Lyceum misschien juist extra aantrek-
kelijk voor ouders van slimme kinderen. 
Hoe dan ook, het door de initiatiefnemers 
gewenste doel is bijna bereikt: er hoeft 
niet veel meer geloot te worden. Alleen 
het gymnasium Ignatius in Zuid had 
nog een loting. Ilja Klink: ‘Toch komt 63 
procent van onze inschrijvers voor dit 
schooljaar van boven het IJ en niet alleen 
uit Amsterdam-Noord, maar ook uit bij-
voorbeeld Monnickendam en Volendam.’
De drie extra vakken blijken een groot 
succes. ‘Het waren van meet af aan de lie-
velingsvakken van de leerlingen’, vertelt 
Ilja Klink. ‘Het zijn eigenlijk heel volwas-
sen vakken en de kinderen voelen zich 
daardoor serieus genomen. Een van die 
vakken is ‘grote denkers’. Bij dit vak leren 
de leerlingen over mensen uit het verle-
den en heden, die met hun denkwijze de 
wereld veranderd hebben en misschien 
nog steeds veranderen. Ze leren ook 
waarom iemand een grote denker is. Ze 
kiezen hun favoriet en maken daar een 
denkbeeldig interview mee. De keuzes 
lopen zeer uiteen: van Salvador Dalí tot 
Johan Cruijff’, vertelt Klink.
Bij het vak logica & argumentatieleer le-
ren de leerlingen met elkaar in debat te 
gaan; te argumenteren, maar vooral ook 
te luisteren naar wat een ander zegt. Ze 

leren af te wegen of ze het ermee eens 
zijn en een onderscheid te maken tussen 
steekhoudende argumenten en drogre-
denen. Maar verreweg het meest geliefde 
vak is lifestyle informatics: helemaal de 
computer in de vingers krijgen. ‘Daar zijn 
ze buitengewoon handig in. Vraag ze om 
een PowerPoint met muziekfragmenten 
en alles erop en eraan of een 3D-presen-
tatie, ze schudden het zo uit hun mouw. 
Voor volgend jaar staat een Robotica-bal-
let gepland. Een vakoverstijgend project 
waarin ze robots zo gaan programmeren, 
dat ze bewegen op muziek.’

Beste uit zichzelf
Ilja Klink begrijpt wel dat eisen en aan-
bod van Hyperion misschien elitair 
overkomen, maar bestrijdt dat dit de 

grondgedachte van het initiatief is. ‘Het 
hanteren van een hogere toelatingseis 
voorkomt latere teleurstelling. De Cito-
score is een betrouwbaar gegeven en 
daarnaast wordt ook gekeken naar het 
advies van de basisschool. Wij willen 
slimme en gemotiveerde leerlingen alle 
kansen op een voorspoedige ontwikke-
ling bieden. Leerlingen die dit niveau 
(nog) niet halen, kunnen misschien via 
een andere weg net zo ver komen, maar 
dan stap voor stap. Het voordeel van een 
school als de onze is dat je van meet af 
aan een aanbod hebt dat deze leerlingen 
enorm stimuleert. Zo haalt deze groep 
leerlingen het beste uit zichzelf.’ 

Verdieping door clusters
Het Hyperion Lyceum begon vorig 
schooljaar met een atheneum+ klas en 
een gymnasiumklas. ‘Dit schooljaar gaat 
dat anders’, vertelt Ilja Klink. ‘We hebben 
het schooljaar verdeeld in vier periodes. 

Alle nieuwe leerlingen gaan het brug-
jaar in en krijgen dan allemaal in twee 
periodes klassieke vorming en Latijn. Zo 
weten ze, ook als ze niet voor de klassieke 
talen kiezen, tenminste wat ze missen. 
De periode-indeling hebben we aange-
bracht om dieper in de stof te kunnen 
doordringen. Naast de reguliere vakken 
die ze het hele jaar door krijgen, bieden 
we in elke periode een cluster van vak-
ken aan. In een van die periodes krijgen 
ze bijvoorbeeld 4 uur Spaans per week, 
maar geen Duits. In een andere periode 
is dat weer omgekeerd. Het zijn ingrij-
pende wijzigingen, maar het team en de 
MR waren het er snel over eens. Iedereen 
is hier zeer gemotiveerd.’
Over de ouders is Klink al net zo enthou-
siast: ‘Zij zijn zeer betrokken. De open dag 

die zo stormachtig bezocht werd, was in 
samenwerking met de ouders georgani-
seerd. Er lag die dag een dik pak sneeuw 
en een groep ouders zorgde voor vervoer 
met busjes van en naar de locatie waar 
het nieuwe gebouw komt te staan.’

Signaal
De aanpak van het Hyperion Lyceum 
wordt inmiddels ook toegepast op andere 
scholen die onder het VOvA ressorteren. 
Op het Bredero Lyceum bijvoorbeeld, dat 
het Hyperion in het eerste schooljaar on-
derdak heeft verleend. Klink: ‘De havo-
afdeling daarvan wordt een zelfstandige 
school, die nauwe samenwerking met 
het hbo aangaat. Zo wordt er meer pro-
jectmatig gewerkt en krijgen leerlingen 
ook lessen van hbo-docenten. Wie weet 
is het succes van het Hyperion Lyceum 
het signaal voor meer scholen in het land 
om hun aanbod nog eens kritisch onder 
de loep te nemen. <

‘Het hanteren van een  
hogere toelatingseis voorkomt 

latere teleurstelling’



 vraag en antwoord

Helpdesk van 
VOS/ABB  
De Helpdesk van VOS/ABB geeft 
dagelijks advies en informatie 
aan leden. Mail uw vraag naar 
helpdesk@vosabb.nl of bel op de 
ochtenden van werkdagen naar 
0348-405250.

telefoon 0348-405250 
helpdesk@vosabb.nl

Aparte bevoegdheid Fries
Moet een leerkracht zijn fûg frysk hebben gehaald om het vak Fries  
te mogen geven in het basisonderwijs?
In de wet is niet opgenomen dat voor 
het geven van het vak Fries in het Frie-
se basisonderwijs een aparte bevoegd-
heid gehaald dient te worden. Om als 
leerkracht te werken in het primair 
onderwijs dient men de pabo te heb-
ben gedaan. Daarmee ben je volledig 
bevoegd te werken in het Nederlandse 

basisonderwijs en daar alle vakken 
te geven, dus in beginsel ook Fries op 
de Friese basisscholen. Het is aan de 
werkgever om te beoordelen of de be-
trokken leerkracht de taal voldoende 
beheerst. Wettelijks is slechts geregeld 
dat op de Friese scholen Fries gegeven 
dient te worden (art. 9 lid 4 WPO). <

Dubbele aanstelling
Is het mogelijk om een vakleerkracht gymnastiek dubbel aan te stellen 
en in te schalen omdat hij zowel in het reguliere als in het speciaal 
basisonderwijs werkt, zowel in schaal LA als in schaal LB? En moet 
het slaris in LA aangepast worden naar de hoogte van de (latere) 
inschaling in LB?

Deze dubbele aanstelling is mogelijk. 
Dit valt precies onder de werking van 
artikel 5.2a lid 4 van de CAO PO. Juist 
bij vakleerkrachten kom je dit vaker 
tegen en op deze wijze is het mogelijk 
in beide onderwijssoorten werkzaam 
te zijn. 

Slechts bij indiensttreding kijkt men 
naar het voorgaande salaris. Dat ie-
mand in zijn LB-baan meer verdient 
dan zijn LA-baan, is heel goed mogelijk. 
Dit ligt aan het moment van inscha-
ling. Een herinschaling is echter niet 
aan de orde. <

Trouwverlof in herfstvakantie
Artikel 15.1 lid 2 sub k CAO VO stelt dat een docent recht heeft op 
vier dagen verlof bij een huwelijk, voor zover de huwelijksdag of 
-dagen hier binnen vallen. Wanneer een docent in de herfstvakantie 
trouwt, geldt dan het recht op verlof ook nog en zou deze docent dit 
bijvoorbeeld aan de herfstvakantie mogen vast plakken?

Nee, in principe niet. Wanneer be-
trokkene op zaterdag trouwt, dan 
kunnen maximaal drie dagen wor-
den opgenomen: woensdag, donder-
dag en vrijdag. Ook kan betrokkene 
dan kiezen voor maandag en dins-
dag. Het moet gaan om vier aaneen-

gesloten dagen waarin het huwelijk 
valt. Wanneer één van die vier dan 
een werkdag betreft, dan heeft de 
werknemer recht op verlof op die dag. 
Wanneer op woensdag in herfstva-
kantie wordt getrouwd, is er geen 
mogelijkheid tot verlof. <
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vraag en antwoord 

0800-5010 
openbaar 
onderwijs
Ouders en MR-leden in het openbaar 
onderwijs kunnen voor informatie 
en advies gratis terecht bij de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. 
De telefonische infolijn 0800-5010 
is iedere schooldag geopend, tussen 
tien en drie uur. Bel 0800-5010, kies 
1 voor onderwijs of stel uw vraag op 
www.voo.nl/5010.

telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Verplicht op schoolreis
Is mijn kind verplicht om mee te gaan met het schoolreisje?

Nee. Alleen wanneer de schoolreis on-
derdeel uitmaakt van het onderwijspro-
gramma en dus gratis is, is het verplicht. 
In de meeste gevallen is een schoolreis 
geen onderdeel van het onderwijspro-
gramma en dus geen verplichte activi-
teit. Meestal wordt er voor de schoolreis 

een fi nanciële bijdrage van de ouders 
gevraagd of wordt het door de ouder-
raad bekostigd. In dat geval is deel-
name dus niet verplicht. Wanneer uw 
kind niet meegaat, moet het wel naar 
school en zal de school een vervangend 
programma aanbieden. <

Ruit aan diggelen
Mijn zoon heeft met voetballen een ruit van de school aan diggelen 
geslagen. Moeten wij als ouders opdraaien voor de kosten?

Als uw zoon brokken maakt op school, 
bent u aansprakelijk voor de schade 
die hij aanricht. De school is alleen 
aansprakelijk als er sprake is van ver-
wijtbaar gedrag, bijvoorbeeld wanneer 
een kind door een deur valt waar geen 
draadglas in zit of er onder het klimrek 
geen zachte ondergrond ligt. Soms heb-
ben scholen een collectieve ongevallen-

verzekering voor hun leerlingen afge-
sloten. De premie wordt vaak betaald 
uit het geld van de ouderbijdrage. In 
de schoolgids hoort vermeld te zijn op 
welke wijze de school is verzekerd. Als 
zaken niet vallen onder de schoolverze-
kering, draaien ouders voor de kosten 
op en moeten zij terugvallen op hun 
eigen WA-verzekering. <

Nieuw MR-lid
Doordat een lid van de oudergeleding van onze MR gaat verhuizen, 
hebben wij een nieuwe kandidaat nodig. Deze hebben we inmiddels 
gevonden. Mogen wij deze ouder op de jaarlijkse ouderavond als MR-lid 
benoemen?

Nee. Bij een tussentijdse vacature 
voor de oudergeleding van de MR 
bestaat wel de mogelijkheid om een 
kandidaat die bij de laatste verkiezing 
net niet voldoende stemmen behaal-
de om lid te worden, als opvolger te 
benoemen. Dit kan gedurende de hele 
zittingsperiode van degene die tus-
sentijds weggaat. De zittingsperiode 

staat in het medezeggenschapsregle-
ment. Indien er bij de verkiezing niet 
meer kandidaten dan zetels waren of 
de betrokkene is niet meer beschik-
baar, dan moet het proces van kandi-
daatstelling en eventuele verkiezing 
opnieuw worden doorlopen. U kunt 
dus niet zomaar iemand anders aan-
stellen. <



 School! en excurSIe School! en excurSIe

tekSt: lIneke eerdmanS en mIchIel jongewaard
beeld: greg theulIngS en Ivar pel

Met de klas de boer op 

Doe-tentoonstelling 
MixMax Brasil 

Overgewicht door verkeerde voeding 
en gebrek aan beweging zijn thema’s 
die vaak ook op school aandacht krij-
gen. Ouders en kinderen krijgen dan 
informatie over het nut van gezond 
eten. Maar wat weten leerlingen van 
de herkomst van voeding? Waar onze 
melk vandaan komt, dat leer je niet in 
de supermarkt. Daarvoor moet je letter-
lijk de boer op. De boerderij is een bele-
venisvolle leeromgeving. 

Met de Klas de Boer op is een programma, 
waarbij kinderen op de boerderij leren 
waar hun voedsel vandaan komt en hoe 
het geproduceerd wordt. Tijdens de les-
sen worden verschillende vakgebieden 
aangesproken zoals taal, meten en de-
termineren, maar ook sociale vaardighe-
den, bijvoorbeeld in de zorg voor dieren 
en planten. Inmiddels hebben meer dan 
tweehonderd boerderijen zich aangeslo-
ten bij Met de Klas de Boer op. Zij zijn in 
staat om op een verantwoorde en vei-
lige manier kinderen van basisscholen 
te kunnen ontvangen.
Regionaal zijn er samenwerkingsverban-
den van ‘educatieboeren’, zoals ‘Klasse-
boeren’, ‘Boerenwijs’ of ‘Lekker fit’. Een 
boerderijbezoek kan bijdragen aan de 

In oktober opende Prinses Máxima samen met twee Bra-
ziliaans-Nederlandse kinderen de tentoonstelling Mix-
Max Brasil van Tropenmuseum Junior. MixMax Brasil is 
een tentoonstelling met veel deuren en ramen en onver-
wachte plekken: een mangrove-tunnel, een flessengrot, 
een dans- en muziekstudio, een boteco, een Mixfabriek, 
een kamer van plastic flessen en een plein waar ‘nix’ is 
wat het lijkt. Kunstenaars uit de staat Pernambuco in het 
Noordoosten van Brazilië hebben aan deze tentoonstelling 
meegewerkt. Het programma is geschikt voor brugklas-
sen van het voortgezet onderwijs en de onderbouw van 
het vmbo. < Tropenmuseum, Amsterdam. 175 euro per pro-
gramma voor één klas. U kunt nu reserveren voor de periode 
tussen 7 januari en 5 juli 2013.

ontwikkeling van diverse vaardigheden. 
Dat kan variëren van kinderen leren goe-
de vragen te stellen tot een onderzoek(je) 
uit voeren. Het samen verzorgen van 
planten en dieren geeft kinderen meer 
inzicht in de waarde van onze leefom-
geving. Bij elk boerderijbezoek komen 
vraagstukken uit de praktijk naar voren: 
voeding en gezondheid, of leven en dood 
en voortplanting en telen van gewassen. 

Zelf de boer op?
Met de Klas de Boer op is een initiatief 
van het Platform Boerderij Educatie, 
waarin de Land- en Tuinbouworganisa-
ties zijn vertegenwoordigd, samen met 
de Stichting Educatief Platteland. < Kijk 
op www.metdeklasdeboerop.nl voor het 
organiseren van een boerderijbezoek bij 
u in de buurt. 

Kinderen leren op de boerderij waar hun eten vandaan komt.

Prinses Maxima bij de feestelijke opening van MixMaxBrasil.
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School! en recht 
beeld: SIerag

tekSt: mIchIel jongewaard

De Ondernemingskamer bij 
het Gerechtshof Amsterdam 
heeft een vordering van een 
deelraad tot naleving van de 

Wet medezeggenschap op scholen (WMS) 
toegewezen. Het ging om vergoeding 
van de kosten van rechtsbijstand, die de 
MR had gemaakt, terwijl er geen kosten-
regeling in het medezeggenschapssta-
tuut was opgenomen. Het schoolbestuur 
moet die kosten toch betalen.

De casus
Een schoolbestuur besloot op 7 november 
2011 om per 1 augustus 2012 een neven-
vestiging te sluiten, omdat het leerlin-
genaantal voor het derde opeenvolgen-
de jaar onder de opheffingsnorm van 50 
viel en de nevenvestiging per 1 augustus 
2012 niet meer bekostigd werd. Ondanks 
aandringen van de deel-MR vond het 
bevoegd gezag dat medezeggenschap in 
de vorm van advisering dan wel instem-
ming niet aan de orde was. Het besluit 
was onvermijdelijk vanwege het beëin-
digen van de bekostiging door de over-
heid. De deelraad en de ouders van de 
school werden op de hoogte gesteld van 
het voornemen van het bevoegd gezag.
De deelraad verzocht het bestuur ver-
volgens om een onderbouwing van dit 

voornemen en een onderzoek naar de 
mogelijke gevolgen van de sluiting van 
de nevenvestiging. Ook werd het be-
voegd gezag gevraagd om de bekostiging 
te regelen voor de inhuur van deskundige 
ondersteuning van de deelraad, conform 
artikel 28 lid 2 WMS. Na het uitblijven van 
een reactie van het bevoegd gezag liet de 
deelraad via zijn juridische adviseur aan 
het bevoegd gezag weten dat alle voorbe-
reidende werkzaamheden met betrekking 
tot de sluiting moesten worden stopgezet 
en dat de kosten van deze adviezen en 
ondersteuning moesten worden vergoed. 
Het bevoegd gezag wilde slechts een deel 
van de kosten vergoeden en liet weten dat 
de deelraad kon beschikken over 927 euro.

De uitspraak 
De Ondernemingskamer stelt de deel-
raad in het gelijk voor wat de kostenre-
geling betreft. De eis van de deelraad tot 
vernietiging van het besluit tot sluiten 
van de nevenvestiging wordt afgewezen, 
omdat de deelraad adviesrecht heeft bij 
zo’n besluit, en een geschil over advies-
plichtige zaken thuishoort bij de Lande-
lijke Commissie Geschillen medezeggen-
schap (LCG WMS).
Het schoolbestuur moet de kosten van 
rechtsbijstand, die de deelraad heeft 

gemaakt, dus vergoeden, ook al was er 
geen medezeggenschapsstatuut met een 
kostenregeling aanwezig. Daarmee is de 
Ondernemingskamer teruggekomen op 
zijn arrest van 2008, waarin nog was 
geoordeeld dat het hebben van een kos-
tenregeling in het medezeggenschaps-
statuut noodzakelijk is om het bevoegd 
gezag te verplichten de gemaakte kosten 
van rechtsbijstand te vergoeden. 
Na het arrest van de Ondernemingska-
mer heeft de deelraad een adviesgeschil 
bij de LCG WMS aanhangig gemaakt. De 
LCG WMS heeft op 2 augustus 2012 geoor-
deeld dat het besluit tot sluiting van de 
nevenvestiging niet in stand kon blijven 
< Meer informatie over het geschil is te 
vinden op www.onderwijsgeschillen.nl > 
medezeggenschap > 105501 / uitspraak d.d. 
2 augustus 2012. <

vergoeding kosten 
rechtsbijstand 
voor MR
de ondernemingskamer oordeelt dat een kostenregeling in het medezeggenschapsstatuut 
niet noodzakelijk is om de kosten van rechtsbijstand voor een mr door het bevoegd gezag 
te laten vergoeden.

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



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

Opmerkelijk
Parkeerverbod 
voor boeren
Boerenzonen en -dochters van 
de christelijke vmbo De Meer-
waarde in Barneveld mogen niet 
meer met de tractor naar school. 

Schoolbestuurder Kees Heek laat 
aan de Volkskrant weten dat 
roekeloze leerlingen met hun 
tractors levensgevaarlijke capri-
olen uithalen. Hij had de ouders 
vorig schooljaar al gevraagd om 
hun kinderen te verbieden op de 
tractor naar school te gaan, maar 
dat hielp niet. Met een parkeer-
verbod rond de school hoopt hij 
de boeren op andere gedachten 
te brengen. De politie gaat streng 
controleren. Wie zijn tractor nog 
bij school parkeert, krijgt een vette 
bekeuring. <

Big Brother  
op het toilet
Leerlingen in Engeland zijn nooit 
alleen als ze naar de wc gaan. 
Overal in scholen voor voortgezet 
onderwijs hangen camera’s. De 
privacywaakhond Big Brother 
Watch slaat alarm.
De actiegroep ontdekte dat in toi-
letruimten van zeker 200 scho-
len bewakingscamera’s hangen. 
Directeur Nick Pickles van Big 
Brother Watch vraagt zich af wat 
er met de beelden van plassende 
en poepende tieners gebeurt. Vol-
gens rector Lesley Bowes van de 
King Ecgbert School in Sheffield is 
er niets aan de hand. Zij zegt dat 
de camera’s een probaat middel 
zijn om pestgedrag tegen te gaan. 
Rector Marie-Louise Litton van de 
Wildern School in Southampton 
benadrukt dat de camera’s niet op 
de wc’s zelf, maar op de wasbak-
ken zijn gericht en dat de beelden 
na 30 dagen worden gewist. <

Wiskunde verstript
Brugklassers die bang zijn voor wiskunde, kunnen hun angst overwinnen met een stripboek. 

Het eerste wiskundestripboek ter wereld met de 
titel ‘Nummers in New York’ is samengesteld door 
illustrator Stephan Timmers, die ook stripboeken 
over andere schoolvakken heeft gemaakt. De wis-
kundestrip gaat over drie kinderen die in New York 
moeten zijn voor de jeugd-Verenigde Naties. Ze krij-

gen via sms’jes allerlei wiskundige opdrachtjes. Zo 
moeten ze op zoek naar een parabool, die ze vin-
den in de vorm van de Brooklyn Bridge. Het wis-
kundestripboek wordt op 8 november in Utrecht 
gepresenteerd tijdens het symposium ‘Strips op 
school’. <

Ton Elias is top (vindt Ton Elias)
Je kunt alles beweren over Ton Elias van de VVD, maar niet dat hij een gebrek aan eigenwaarde heeft. 

De oud-onderwijswoordvoerder van de VVD in 
de Tweede Kamer steekt zichzelf een veer op de 
hoed: het is aan hem te danken dat het onder-
wijs erop vooruit is gegaan, vindt hijzelf. Elias is 
in de nieuwe Tweede Kamer VVD-woordvoerder 
op het beleidsterrein verkeer en openbaar ver-
voer. Hij heeft onderwijs moeten laten vallen. 
‘Dat is jammer, al heeft de VVD op dit front de af-

gelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Ik heb 
namens de VVD (...) gestreden voor betere lera-
ren, betere scholen, een uitdagender leerklimaat 
voor onze kinderen en voor het stopzetten van 
overmatige medicatie van kinderen op school 
als gevolg van een verkeerd financieringssys-
teem met rugzakjes’, aldus Elias op zijn eigen 
website. <

Beter onderwijs? Schaf democratie af!

Rechtsfiloof Andreas Kinneging zegt dat de democratie er de schuld van is dat het slecht gaat 
met het onderwijs. 

De Leidse hoogleraar hield een lezing bij de Chris-
telijke Hogeschool in Ede en bewerkte zijn bijdrage 
voor het Reformatorisch Dagblad. Hij beweert dat 
de neergang van het onderwijs in 1968 begon als 
gevolg van de democratisering van de samenle-
ving. Als we willen dat de kwaliteit van het on-
derwijs weer beter wordt, moeten we wat hem 

betreft de democratie afschaffen en terug naar 
aristocratische normen, zoals discipline en hiërar-
chie. Kinneging kwam eerder in het nieuws met 
zijn pleidooi om alle journalisten te weren van 
het Binnenhof en met de kwestie rond PowNed-
journalist Rutger Castricum, die hij bij de keel zou 
hebben gegrepen. <


