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REDACTIONEEL 
BEELD: MARTINE SpRANgERS 

Op de tweejaarlijkse vakbeurs voor het onderwijs is het goed toeven. Met opgewekte 
collega’s in de trein naar Utrecht, een dagje inspiratie opdoen tussen innovatieve 
lesmethodes uit Singapore, antroposofisch schoolmeubilair of nog multifunctio-
nelere digiborden, nu met tweede scherm. De kunst is om niet te worden afgeleid 
door de reusachtige zeppelin van de AOb, waaruit Epke Zonderland midden in hal 
8 zijn salto mortale herhaalt. Te midden van al dit promotionele geweld zijn ook de  
Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB aanwezig, met een gezamenlijke stand 
voor het openbaar onderwijs. Vol met informatie en ideeën over schoolprofilering, de 
School!Week 2013, medezeggenschap en niet in de laatste plaats over de waarde en 
betekenis van het openbaar onderwijs. Ook leuk, maar met inhoud.

Een mooi voorbeeld van burgerschap geeft het openbaar onderwijs in Kampen. Daar 
besteden alle scholen extra aandacht aan levensbeschouwing en burgerschap. Een 
van de onderwerpen is filosoferen met kinderen. Dat klinkt als luxe in een tijd vol 
prestatie-eisen en toetsen, maar niets is minder waar. De kinderen voeren filosofische 
gesprekken, waarin elkaars ideeën centraal staan. Te leren dat je elkaar niet hoeft te 
overtuigen, maar dat er verschillende gezichtspunten kunnen zijn, is een wezenlijke 
bijdrage aan hun ontwikkeling. Ze leren naar elkaar te luisteren en zelf vragen te 
stellen. In deze School! kunt u er meer over lezen.

‘Naïef’, noemt socioloog Sjoerd Karsten het advies van de Onderwijsraad over artikel 
23. Hij vindt dat de raad zich te veel door juridische argumenten heeft laten leiden 
en hekelt het gebrek aan een ideële zienswijze. Hoe vervullen scholen hun taak tot 
integratie en wie zorgt ervoor dat ook kinderen van kansarme ouders kunnen pro-
fiteren van het beste onderwijs? De raad roemt in haar advies omstandig de vrij-
heid van onderwijs, omdat die het mogelijk maakt van school ‘een omgeving met 
gelijkgestemden’ te maken. Het is die vrijheid waarover Karsten zich zorgen maakt. 
De ‘bovenlaag’ weet voor hun kinderen de beste scholen te vinden, met huiswerk-
begeleiding en examentraining -geld speelt daarbij geen rol-, terwijl minder draag-
krachtige ouders tegen financiële drempels aanlopen. In plaats van de verzuilde 
segregatie van voorheen ontstaat sociale segregatie. 
Dat staat haaks op wat openbaar onderwijs wil zijn: niet apart maar samen. Op de 
NOT2013 laten VOO en VOS/ABB dat aan u zien, u komt toch ook?

Taak van het onderwijs

Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker  
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Jonge�cartoonisten�
gezocht!
Leerlingen van 10 tot en met 19 jaar 
kunnen meedoen aan Politiek Teken 
Talent. Dat is de jaarlijkse politieke 
spotprentenwedstrijd van het Pers-
museum in Amsterdam.

De tip om mee te doen aan Politiek  
Teken Talent komt van Maarten Wolte-
rink, de vaste cartoonist van magazine 
School!. Op de achtercover, bij de op-
merkelijke berichten uit het onderwijs, 
staat elke keer een tekening van hem. 
Wolterink geeft geregeld workshops in 
het Persmuseum en wijst leerlingen er 
dan altijd op dat ze mee kunnen doen 
aan de wedstrijd. De winnaar in 2011 
was Maaike Sangster van het openbare 
Stedelijk Gymnasium in Leiden. < Alle 
informatie over de wedstrijd staat op 
www.politiektekentalent.nl.

Ook�in�2013�de�School!Week:�18�t/m�22�maart
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren ook in 2013 
de School!Week. Deze campagneweek is bedoeld om het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs positief onder de aandacht te brengen.

Dit jaar was het voor het eerste dat de 
VOO en VOS/ABB de School!Week orga-
niseerden. Dat was van 19 tot en met 23 
maart. Scholen uit het hele land deden 
eraan mee. Ze organiseerden diverse 
activiteiten om het specifieke karakter 
van het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs te belichten. Omdat 
de School!Week een groot succes was, 
hebben VOS/ABB en de VOO besloten 

om de campagneweek ook in 2013 te 
organiseren. Openbare en algemeen 
toegankelijke scholen en hun bestu-
ren kunnen er gratis aan deelnemen. 
Een aantal schoolbesturen heeft al 
direct enthousiast laten weten ook in 
2013 mee te doen. Op de website www.
openbaaronderwijs.nu staat een online 
handboek met creatieve ideeën voor de 
School!Week.

Jet-Net jubileert
Het Jongeren en Technologie Netwerk 
Jet-Net heeft zijn 10-jarig jubileum ge-
vierd. 

Er was op 15 november een bijeenkomst 
in Rijswijk, waar onder anderen presi-
dent-directeur Dick Benschop van Shell 
en de nationale nerd Alexander Klöp-
ping aanwezig waren. Jet-Net heeft 
verspreid over het land een netwerk op-
gebouwd van 170 havo/vwo-scholen, 85 
bedrijven en 24 partners. Door scholen 
aan bedrijven te koppelen, zijn alleen al 
dit jaar 60.000 leerlingen bereikt. Het 
jubilerende netwerk meldt dat het Ne-
derlandse bedrijfsleven 6 miljoen euro 
per jaar in het onderwijs in het onder-
wijs investeert. Ook in andere Europese 
landen zijn netwerken opgezet. <

Aftrap School!Week op de NOT
De officiële aftrap van de actieweek voor het openbaar  
onderwijs, de School!Week, is eind januari op de NOT,  
de Nationale OnderwijsTentoonstelling.

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar On-
derwijs bemannen gezamenlijk een stand 
op de beursvloer in Utrecht. Daar laten ze 
zien wat de beide verenigingen voor het 
openbaar onderwijs kunnen betekenen. 
Aan de beursbezoekers, veelal leerkrach-
ten en schoolleiders, zal informatie worden 
gegeven over de mogelijkheden van het 
diploma openbaar onderwijs en de kern-
waarden van openbaar onderwijs. Ook de 
campagne School!Week wordt onder de 
aandacht gebracht. Scholen die eraan mee-
doen, kunnen hun school letterlijk op de 
kaart zetten in de stand van VOS/ABB en 
VOO. Verder zijn er posters met het logo ‘Ik 

ben welkom’ beschikbaar . Het handboek 
voor de School!Week is nu al beschikbaar 
op de website www.openbaaronderwijs.
nu. De VOO verzorgt op de NOT ook een 
stand over de medezeggenschap bij pas-
send onderwijs. De VOO gaat het steun-
punt en de helpdesk daarvoor huisvesten 
en is dus hét adres voor informatie over op 
te richten ondersteuningsplanraden. < De 
School!Week is net als dit jaar in week 12. 
Dat is in 2013 van 18 tot 22 maart. De NOT, 
de grootste vakbeurs voor professionals in 
het primair en voortgezet onderwijs en het 
mbo, is van 22 tot en met 26 januari in de 
Jaarbeurs in Utrecht.
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Ervaring�met�digitale�verkiezingen�MR?
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is op zoek naar medezeggenschaps-
raden die ervaring hebben met digitale verkiezingen. Steeds meer MR’en kiezen 
ervoor om de verkiezing via internet te organiseren, omdat dit organisatorische 
voordelen heeft.  

De VOO wil medezeggenschapsraden ad-
viseren over de mogelijkheden van online 
verkiezingen.
De Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS) schrijft voor dat verkiezingen 
schriftelijk moeten plaatsvinden. Inmid-
dels wordt ook e-mail onder ‘schriftelijk’ 
begrepen. Via e-mail kan dus een verkie-
zing worden gehouden. Ook kan de verkie-
zing via internet plaatsvinden, waarbij 
de deelnemers toegang krijgen met een 
unieke code. 
Heeft u ervaringen met digitale verkiezin-
gen bij uw MR, wellicht positief of negatief, 
stuurt u dan uw gegevens toe aan Janny 
Arends, beleidsadviseur medezeggen-
schap van de VOO via j.arends@voo.nl. 

Wij nemen dan contact met u op. U kunt 
ook zelf uw ervaringen via mail aan ons 
kenbaar maken. <

Crisis?  
Gratis advies!
Een crisissituatie op school ver-
eist resoluut, consequent en 
transparant handelen. Een recent 
voorbeeld is een kwestie in Veen-
dam. VOS/ABB geeft gratis advies.

De openbare school voor voortge-
zet onderwijs Winkler Prins werd 
geconfronteerd met een opruiende 
e-mail die via de account van een 
leerling was verstuurd. Er stond 
een oproep in om gewapend met 
knuppels een supermarkt te over-
vallen. Direct nadat de schooldi-
rectie deze e-mail had gezien, werd 
actie ondernomen en voor advies 
contact opgenomen met VOS/ABB. 
Alle leerlingen kregen per e-mail 
de waarschuwing dat zij zouden 
worden geschorst of van school 
verwijderd, mochten ze ingaan op 
de oproep of de gewraakte e-mail 
verder verspreiden. De docenten 
brachten deze waarschuwing 
ook persoonlijk in de klas over. De 
ouders werden per brief over de 
kwestie geïnformeerd.
Daarnaast nam de directie contact 
op met de politie, de burgemeester 
van Veendam en de betreffende 
supermarkt. De leerling die het 
opruiende bericht had verspreid, 
werd geschorst. 

Gratis advies
Schoolbesturen en scholen die bij 
VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen 
in het geval van een plotselinge 
crisis gratis advies krijgen. De 
Helpdesk kan op juridisch gebied 
adviseren, terwijl voor advies op 
het gebied van crisiscommuni-
catie contact kan worden opge-
nomen met adviseur Martin van 
den Bogaerdt van VOS/ABB. < Help-
desk, 0348-405250 van 08.30 tot  
12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
of Mar tin van den Bogaerdt,  
06-13190311, mvandenbogaerdt@
vosabb.nl.

Vacature voorzitter en  
leden Raad van Toezicht VOO
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zoekt een aantal nieuwe leden voor haar 
Raad van Toezicht.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) 
is de belangenbehartiger van het openbaar 
onderwijs, voor ouders, personeelsleden, 
bestuurders en gemeenten. Daarnaast ver-
zorgt de VOO door het hele land trainingen 
en begeleiding. De VOO is één van de gro-
tere, landelijke onderwijsorganisaties. De 
Raad van Toezicht kent een maatschappelijk 
betrokken team van zeven leden, met hart 
voor het openbaar onderwijs. Op grond van 
het rooster van aftreden ontstaan binnen de 
Raad van Toezicht drie vacatures voor leden, 
waarvan een de huidige voorzitter in 2014 
zal opvolgen. 

De Raad van toezicht is toezichthouder, 
werkgever en klankbord van de directeur-
bestuurder. De (beoogd) voorzitter is een 
belangrijke sparingpartner voor de bestuur-
der. Van de voorzitter wordt verwacht zorg 
te dragen voor een goede meningsvorming 

en besluitvorming. Wij zoeken voor deze 
functies kandidaten die het politieke en 
maatschappelijke onderwijsveld goed ken-
nen, zo mogelijk vanuit een functie op be-
stuurlijk niveau. Naast kennis en ervaring 
op het gebied van onderwijs en aanpalende 
sectoren zijn affiniteit en ervaring met on-
dernemerschap een pre. De leden en voor-
zitter worden door het congres van de VOO 
verkozen.

Schriftelijke reacties graag uiterlijk 31 janu-
ari 2013 onder vermelding van vacature be-
oogd voorzitter respectievelijk lid Raad van 
Toezicht, t.a.v. de directeur-bestuurder B.J.J. 
Kollmer, via voo@voo.nl. Voor nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met de hui-
dige voorzitter mevrouw drs. M.A. van Hees 
of de directeur-bestuurder de heer drs. B.J.J. 
Kollmer, beiden via 036-5331500. Zie voor het 
uitgebreide profiel ook www.voo.nl.
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MR OF GMR: WIE IS AAN ZET?

DE BEGROTING VAN DE (G)MR

MEDEZEGGENSCHAP

MR’EN DIE LID ZIJN VAN DE VOO ONTVANGEN 
HET KATERN GRATIS. EXTRA EXEMPLAREN 

KUNNEN WORDEN BESTELD VIA WWW.VOO.NL

VOO katern over medezeggenschap
Medezeggenschapsraden die lid zijn van de VOO hebben in oktober gratis een nieuw VOO katern over medezeggenschap 
gekregen. In dit eerste katern wordt de verdeling van de bevoegdheden tussen de MR en GMR beschreven. 

In het katern wordt ingegaan op de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS), 
met name op de artikelen 10 tot en met 
14 waarin alle instemmings- en advies-
bevoegdheden zijn opgenomen. Dit zijn 
de specifi eke bevoegdheden die gelden 
voor alle medezeggenschapsraden, voor 
gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raden en voor de afzonderlijke geledin-
gen van die raden. 
De nieuwe VOO katernenreeks geeft 
handreikingen voor professionals en 
ouders op school. De katernen behan-

delen de meest voorkomende vragen en 
leggen op een heldere wijze uit hoe je 
daar als schoolleider, leerkracht, docent 
en ouder mee kunt omgaan. Door middel 
van oognietjes gemakkelijk op te bergen 
in een map of ordner.
In februari volgt een aantal nieuwe 
katernen, voor medezeggenschaps-
raden en ouderraden. < Als uw MR of 
ouderraad lid is, krijgt u het katern gratis 
toegestuurd en kunt u de pdf’s gratis 
downloaden via het ledengedeelte 
op www.voo.nl. De katernen kunnen in 

gedrukte vorm tegen kostprijs worden 
besteld via de website.

Voldoet uw schoolveiligheidsbeleid 
aan alle verplichtingen?
Centrum School en Veiligheid (CSV) heeft voor scholen een aantal checklists 
‘sociale schoolveiligheid’ samengesteld. In de checklists wordt uitgelegd wat 
de verplichtingen van de school zijn op het gebied van schoolveiligheid en hoe 
je dit als school concreet vorm kunt geven.

Scholen zien met de checklists in één 
oogopslag welke voorzieningen zij ver-
plicht zijn om te treffen. Daarnaast is 
aangegeven welke andere keuzes zij 
kunnen maken om de schoolveilig-
heid te vergroten. Deze keuzes zijn af-

hankelijk van de cultuur van de eigen 
school en de behoeften die er leven. <  
Downloaden? Er zijn twee versies 
van de checklist te downloaden op  de 
website van CSV: www.schoolenveilig-
heid.nl

Korting�op�communicatietraining
Scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen bij Driehoektraining 10 procent 
korting op de training ‘Effectief communiceren met ouders’.

De training is erop gericht om ouders 
op een positieve wijze bij het onder-
wijs te betrekken. Daarbij is het van 
belang dat directeuren en leraren zich 
bewust van het effect van hun gedrag 
op ouders en dat ze grenzen durven 
aan te geven. Scholen die via hun be-

stuur lid zijn van VOS/ABB betalen voor 
een in company-training 135 euro ex. 
btw (in plaats van 150 euro). Voor een 
open inschrijving geldt het gereduceer-
de VOS/ABB-tarief van 171 euro ex. btw 
per persoon. < Meer informatie staat 
op www.driehoektraining.nl.

Internationaal�
onderzoek�naar�
onderwijskwaliteit
VOS/ABB steunt het internationale on-
derzoek Talis 2013 naar de invloed van 
de schoolorganisatie en leraren op de 
kwaliteit van het voortgezet onderwijs. 

De afkorting Talis staat voor Teaching 
and Learning International Survey. Het 
internationale onderzoek is geïnitieerd 
door de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Het doel van Talis is om nationale en in-
ternationale informatie te krijgen op het 
gebied van leraren, leren en de invloed die 
leraren hebben op het leren van scholie-
ren. Met de informatie die uit het onder-
zoek komt, kan het onderwijs in Neder-
land en andere landen worden verbeterd.
In het voorjaar van 2013 worden (online) 
vragenlijsten uitgezet onder leraren en 
schoolleiders in meer dan 30 landen. In 
Nederland zijn in totaal 150 scholen in 
het voortgezet onderwijs door middel 
van een steekproef geselecteerd voor 
deelname. < Meer informatie staat op 
www.talis2013.nl.
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It’s more than just  
the economy, stupid! 
Historische uitspraken, je kunt er altijd fijn op variëren. Zo ook op de uitspraak ‘It’s 
the economy, stupid’ uit 1992 van James Carville. Hij was destijds campagnestra-
teeg van de Democraat Bill Clinton, toen die het in de Amerikaanse presidents-
verkiezingen opnam tegen Republikein George Bush senior. Met zijn uitspraak 
maakte Carville duidelijk dat een Amerikaanse presidentskandidaat alleen kan 
winnen als hij de economie centraal stelt. Alleen geld is van belang, of toch niet?

Ik moest aan de uitspraak van Carville denken toen ik de regeringsverklaring 
van Mark Rutte las. Daarin staat dat het onderwijs cruciaal is voor de groeikracht 
van onze economie. Het legt volgens Rutte de basis van de innovatieve en concur-
rerende kracht van Nederland. ‘We hebben de ambitie om ook met de kwaliteit 
van ons onderwijs tot de top vijf van de wereld te behoren. Daarom gaan we deze 
sector bij de bezuinigingen per saldo ontzien’, aldus de premier. Afgezien van de 
vraag of het nieuwe kabinet het onderwijs inderdaad ontziet -ik hoef maar de zich 
voortslepende stille bezuinigingen te noemen en iedereen weet wat ik bedoel- vind 
ik het jammer dat Rutte zich fixeert op het economisch belang van goed onderwijs. 
Misschien had ik van een VVD-premier niet anders moeten verwachten, maar de 
liberale beginselen gaan toch echt over meer dan geld alleen.

In een brief die VOS/ABB aan de informateurs en later naar de nieuwe minister 
Jet Bussemaker en haar staatssecretaris Sander Dekker stuurde, hebben we hun 
duidelijk willen maken dat er meer is. Natuurlijk, goed onderwijs is essentieel voor 
onze kenniseconomie en daarmee voor het behoud van onze welvaart, daar kan 
niemand het mee oneens zijn. Maar het welzijn van de samenleving in haar geheel 
mag niet worden vergeten. Die nadruk legden wij in onze brief dan ook, specifiek 
voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

Ondanks de eenzijdige nadruk die Rutte in de regeringsverklaring op het belang 
van de economie heeft gelegd, heb ik goede hoop dat het nieuwe kabinet goed on-
derwijs wel degelijk verbindt met de gehele samenleving. Het motto van de nieuwe 
ploeg van VVD en PvdA is immers ‘bruggen slaan’. Ik zie dat als een signaal dat het 
kabinet-Rutte II de tijd van segregatie achter zich wil laten. In het regeerakkoord 
van het door de PVV gedoogde VVD/CDA-kabinet stond nauwelijks het woord ‘sa-
men’ en ontbrak het woord ‘elkaar’. Van de wil om bruggen te slaan was al helemaal 
geen sprake. Het regeerakkoord ging toen heel bewust niet uit van maatschappe-
lijke binding, maar van uitsluiting. Dit had natuurlijk te maken met het gedachte-
goed van de inmiddels door zichzelf terzijde geschoven gedoger Geert Wilders, die 
immers uitgaat van hokjesdenken. VOS/ABB vreesde dat met het aantreden van het 
gedoogkabinet een tijd zou aanbreken, waarin de maatschappelijke idealen van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zouden ondersneeuwen. Dat was 
voor ons reden te meer onze kernwaarden nog nadrukkelijker op de voorgrond te 
plaatsen. Die laten zien dat openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van en 
voor iedereen is. Het feit dat het nieuwe kabinet heeft gekozen voor het louterende 
motto ‘bruggen slaan’, duidt erop dat de wil er is om de maatschappelijke schade te 
herstellen die onder het gedoogkabinet is aangericht. VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs ondersteunen dat graag! <

Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB

Ritske van der Veen,  
directeur VOS/ABB, en  
Bert-Jan Kollmer, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, schrijven 
beurtelings een column.
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Het ontwerp van het canvasdoek kan gratis in hoge re-
solutie worden gedownload, zodat ook andere scholen 
het kunnen laten afdrukken. Het ontwerp is bewust 
niet gebonden aan obs De Kring. Zie ww.vosabb.nl (Pu-
blicaties) of www.voo.nl. 

Directeur Eric van Kampen van obs De Kring in Schiedam 
met drie oud-leerlingen die voor de overhandiging van het 

canvasdoek naar hun oude school waren gekomen.
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TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: TON MuLLER

Eric van kampen is directeur van openbare basisschool De kring in Schiedam. vorig jaar 
werkten leerlingen uit groep 8 van zijn school mee aan een fotosessie voor de covers van 

School!. Als dank hiervoor kreeg De kring een groot canvasdoek cadeau.

De Kring is een school die al veel 
met media doet, dus daar kon die 
fotosessie makkelijk bij?
‘Ja, klopt. Wij doen inderdaad veel met 
media. Bijvoorbeeld in 2009, toen we 
hier in Schiedam de landelijke intocht 
van Sinterklaas hadden. Onze leer-
lingen werkten daaraan mee. Dit jaar 
in september heeft Schiedam het we-
reldrecord lipdub verbroken. Ook daar 
namen we aan deel. De kinderen zien 
hoe het er op een filmset aan toe gaat. 
Ze hebben er zelf filmpjes van gemaakt 
en op YouTube gezet. Radio Rijnmond 
is ook bij ons langs geweest. Uiteinde-
lijk komen ze in die lipdub maar 10 se-
conden in beeld, maar het hele circus 
eromheen, dat is natuurlijk een avon-
tuur. En jullie fotosessie, mooi dat we 
een bijdrage aan het blad konden leve-
ren. Mooi ook dat we nu dat grote can-
vasdoek hebben!’

De portretten van de verschillende 
leerlingen op het canvasdoek laten 
zien dat openbaar onderwijs van 
en voor iedereen is. Is De Kring een 
school die dat wil uitstralen?
‘Openbaar betekent voor mij dat we zo 
goed mogelijk onderwijs geven aan álle 
kinderen. Ik heb heel bewust altijd in 
het openbaar onderwijs gewerkt, hier in 
Schiedam en in Vlaardingen. Al die la-
beltjes -openbaar, katholiek, islamitisch 
en protestants-christelijk- laten we die 

maar weghalen. Ik zie dat bijzondere 
scholen steeds minder met hun identi-
teit doen.’

Hoe is jullie positie hier in de wijk?
‘Goed. Het aantal leerlingen varieert al-
tijd wat, maar ligt al jaren rond de 180. 
Op teldatum 1 oktober hadden we 10 

leerlingen meer dan vorig jaar. Ik hoor 
van ouders, maar ook van andere men-
sen die hier rondlopen, zoals ambulant 
begeleiders, dat we een fijn pedagogisch 
en didactisch klimaat hebben. Ik denk 
dat de rustige sfeer ook te maken heeft 
met het feit dat onze leerlingen in elk 
geval twee keer en in sommige groe-
pen zelfs drie keer per week gymmen. 
Daar kunnen ze hun energie in kwijt. 
We hebben het geluk dat we hier in het 
gebouw een gymzaal van de gemeente 
hebben, dus dat maakt het een stuk 
makkelijker dan wanneer je voor de 
gym steeds heen en weer moet. Ouders 

en inspectie zijn ook erg te spreken over 
de kwalitatieve en uitgebreide zorg.’

Het is hier een vooroorlogse 
wijk. Hebben jullie te maken met 
dezelfde problematiek als in de 
grote steden?
‘Ja, Schiedam is onderdeel van de stads-
regio Rotterdam, met de problematiek 
die ook daar speelt. Wij zijn dit school-
jaar begonnen met onderwijstijdver-
lenging. Daar kwam via de gemeente 
geld van het Rijk voor beschikbaar. De 
groepen 5 tot en met 8 krijgen nu 2 uur 
per week extra les. Resultaten hebben 
we nog niet, maar ik hoor van de leer-
krachten al wel dat ze onderwerpen 
meer kunnen uitdiepen.’

Waar gebruiken jullie de extra 
onderwijstijd voor?
‘Die uren benutten we voor extra taal 
en rekenen. We werken met de me-
thode Nieuwsbegrip van de CED Groep. 
Deze methode haakt op verschillende 
niveaus in op de actualiteit. Vorige 
winter bijvoorbeeld ging het over de 
Elfstedentocht. De leerlingen kunnen er 
ook thuis op de computer mee werken. 
Naast Nieuwsbegrip gebruiken we ook 
Nieuwsrekenen. Om bij de Elfsteden-
tocht te blijven: hoeveel kilometer is 
de tocht, hoe lang doen de schaatsers 
erover en hoe hard gaan ze dan gemid-
deld? Heel concreet dus.’ <

‘Laten we al die 
labeltjes maar 

weghalen’

vIJF vRAgEN 

De school van de  
coverboys en -girls
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 ARTIkEL 23
TEkST: MIChIEL JONgEwAARD
BEELD: ERIC MuIJDERMAN

 ‘Het gaat mij om een zekere 
naïviteit die erin zit, door 
de sterke juridische focus.’ 
Karsten doelt op het recente 

advies ‘Artikel 23 Grondwet in maat-
schappelijk perspectief’, waarin de 
Onderwijsraad pleit voor een ‘ruimere’ 
juridische interpretatie van het Grond-
wetsartikel. Vooral in het bijzonder on-
derwijs haalde men opgelucht adem. 
Het artikel, waarmee het openbaar en 
bijzonder onderwijs door het Rijk gelijk 
worden bekostigd, blijft als het aan de 
raad ligt overeind. Karsten noemt het 
advies zelfs een politieke vondst. ‘Er is 
niet nagedacht over de ideële kant. Want 
achter die verzuilde structuren van het 
onderwijs schuilt inmiddels een heel  
andere werkelijkheid’, zegt hij. 
Volgens Karsten zijn de scherpe kant-
jes van de verzuiling eraf, terwijl de 

Onderwijsraad�naïef�
over verzuiling

machtsstructuren overeind blijven. ‘De 
Onderwijsraad komt nu met het idee van 
richtingvrije planning, waarmee de ver-
zuilde richting geen rol meer speelt bij 
het stichten van scholen. Maar wanneer 
je de richtingen loslaat, moet je wel oog 
hebben voor wat er zich eigenlijk achter 
die richtingen afspeelt.’

Geen stem
Dat de Onderwijsraad blijft vasthouden 
aan de bestaande bestuurlijke situatie 
baart hem zorgen. Karsten vindt dat de 
vrijheid van onderwijs in eerste instantie 
een sociologisch vraagstuk is en derhalve 
vraagt om een sociologische analyse. ‘Er 
vormt zich een elite in de samenleving, 
ook mondiaal, die vindt dat ze alles 
aan zichzelf te danken heeft en die zich 
steeds verder afsluit van de rest. Ook in 
het onderwijs zie je dat gebeuren. Dat is 

mijn grote zorg. Want we hebben een be-
stuurlijk landschap dat aan de ene kant 
moeilijk kan tegemoetkomen aan nieuwe 
ontwikkelingen in de samenleving en 
waarin aan de andere kant de stem van 
de leraren en ouders nauwelijks meer 
doorklinkt. De enige die dat voor zichzelf 
wel kunnen organiseren, dat zijn mensen 
die aan de bovenkant zitten.’
Ouders vinden de richting van een school 
niet langer relevant, maar stellen wel ei-
sen aan bijvoorbeeld kwaliteit en schaal-
grootte, zegt Karsten. Maar juist in be-
stuurlijk opzicht hebben ouders weinig te 
vertellen. ‘Het is heel moeilijk om in het 
voortgezet onderwijs een school van 500 
leerlingen in stand te houden, tenzij het 
een gymnasium is. Dat vind ik merkwaar-
dig. Terwijl er van de kant van de ouders 
een enorme behoefte aan kleine scholen 
is. Zo’n school kan nu alleen in stand wor-
den gehouden door een conglomeraat van 
scholen waarin een aantal ‘grootverdie-
ners’ zitten. Dat aspect heeft de Onder-
wijsraad helemaal over het hoofd gezien.’

Meer invloed
Karsten constateert dat de autonomie die 
de overheid steeds meer bij scholen wilde 
neerleggen, vooral bij de schoolbesturen 
terecht is gekomen. Deze zijn verantwoor-
delijk voor de financiële organisatie en zij 
zijn, mede onder druk van de overheid, 

Sjoerd Karsten is hoogleraar beleid en organisatie van het beroepsonderwijs aan de 
Universiteit van Amsterdam en deed als onderwijssocioloog onderzoek naar de mobi-
liteit en emancipatie van arbeiderskinderen. Hij schreef in het Nederlands Tijdschrift 
voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) een commentaar op het advies van 
de Onderwijsraad: ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’. Hij vindt 
dat ouders meer invloed zouden moeten krijgen op de bestuurlijke organisatie van 
het onderwijs. Daartoe zouden plaatselijke commissies van schooltoezicht kunnen 
worden heropgericht, die als taak hebben om de kwaliteit en toegankelijkheid van alle 
scholen in de lokale omgeving te bewaken en in te grijpen als het fout dreigt te gaan.

Achter de façade van het verzuilde onderwijs gaat een heel andere werkelijkheid schuil. 
Niet de religieuze opvatting van ouders, maar hun sociale positie bepaalt naar welke school 

kinderen gaan. Dat dreigt ten koste te gaan van kansarme leerlingen. Sjoerd karsten, 
hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam, vindt dat de Onderwijsraad hieraan ten 

onrechte voorbij gaat. ‘Doe niet zo naïef, het onderwijs beweegt die kant op.’
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ARTIkEL 23 

overgegaan tot schaalvergroting. ‘Mijn 
persoonlijke observatie is dat raden van 
toezicht zich overwegend buigen over de 
begroting en de jaarrekening. Die men-
sen zijn daar vaak ook heel goed in, maar 
hebben zij voor zichzelf ook een soort 
missie? Al is het maar een soort paterna-
lisme,’ zegt hij. ‘Zoals, wij willen ervoor 
zorgen dat de zwakste leerlingen het bes-
te onderwijs krijgen wat we kunnen bie-
den. Daar is nu geen bijzondere aandacht 
voor. Toen Lodewijk Asscher in Amster-
dam wat wilde doen aan zwakke scholen, 
kwam het voor dat besturen ontkenden 
dat zij zwakke scholen hadden. Of, we 
hebben ze wel, maar de inspectie ziet het 
verkeerd. Dat heeft hij doorbroken. Maar 

dat is toch eigenlijk een ongelooflijke situ-
atie. Dat zal niet gebeuren wanneer er in 
de top van besturen meer invloed is van  
ouders.’ 

Onderwijssegregatie
De Onderwijsraad bekijkt het fenomeen 
segregatie vanuit het verzuilde perspec-
tief en stelt dat er geen aanwijzingen zijn 
dat onderwijsvrijheid segregatie veroor-
zaakt. Slechts een klein aantal gerefor-
meerde en islamitische scholen is daarop 
de uitzondering. Karsten vindt het kort-
zichtig om te doen alsof de vrijheid van 
onderwijs en segregatie niets met elkaar 
te maken hebben. Volgens hem wordt 
onderwijssegregatie in Nederland be-

halve door segregatie in woonwijken wel 
degelijk versterkt door keuzevrijheid en 
subtiele uitsluitingsmechanismen, met 
name in de steden. ‘In Amsterdam staan 
vrijwel alle vwo-scholen en gymnasia 
in Centrum of Zuid, terwijl ongeveer het 
hele vmbo zich in West en Zuidoost be-
vindt. Brede scholengemeenschappen 
in de traditionele arbeiderswijken zoals 
het Hervormd Lyceum West, met op zich 
een fantastische reputatie, hadden het de 
laatste jaren heel moeilijk. Die liepen leeg, 
omdat er aan de onderkant veel kinderen 
van migranten binnenstroomden en an-
deren een stukje doorfietsten naar Cen-
trum. Het is uit balans en schoolbesturen 
konden of wilden het niet oplossen.’
De Onderwijsraad heeft te weinig aan-
dacht voor dit belangrijke sociologisch 
fenomeen, de tendens tot afscheiding van 
de maatschappelijke bovenlaag, zo vindt 
hij. ‘Mensen aan de bovenkant stoppen nu 
al ongelooflijk veel geld in huiswerkbege-
leiding en examenvoorbereiding. Het is 
misschien nog geen alarmerende situatie. 
En wanneer je een Amerikaan vertelt wat 
het hoogste schoolgeld is in Nederland zal 
hij keihard beginnen te lachen. Maar er 
zijn al scholen die zelf examentrainingen 
organiseren, waarvoor ouders wel even 
moeten bijbetalen. En op dit soort kwali-
teit gaan scholen zich geheid profileren; 
je moet wel ietsje meer betalen, maar dan 
krijg je ook wat. Mensen aan de boven-
kant hebben er veel geld voor over om hun 
kinderen te laten slagen. Misschien heb-
ben mensen aan de onderkant dat er ook 
wel voor over, maar die hebben er het geld 
niet voor. Mijn zorg is dat je die private 
bijdragen aan het onderwijs, die nu al 
geweldig groot zijn, ook binnen de school 
krijgt. We moeten dit zien te voorkomen, 
mijns inziens door in onze Grondwet een 
bepaling op te nemen dat scholen leerlin-
gen niet mogen uitsluiten, ook niet door 
middel van een hoog schoolgeld of andere 
financiële drempels.’ <

‘Het is kortzichtig om te doen alsof 
keuzevrijheid en segregatie  

niets met elkaar te maken hebben.’
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TALENTONTwIkkELINg 
TEkST: MIChIEL JONgEwAARD

Tijdens het congres in Regardz Een-
hoorn in Amersfoort wil de VOO 
u laten kennismaken met suc-
cesvolle voorbeelden van talen-

tontwikkeling en imagogebruik, die het 
openbaar onderwijs kunnen versterken. 
Talenten van leerlingen, van leerkrach-
ten en de school als geheel. Een van de 
experts is Zabeth van Veen, imagodes-
kundige. ‘Mijn workshop gaat over talent, 
authenticiteit, geloofwaardigheid, passie 
en performance. Al voordat je met mensen 
in gesprek raakt, hebben zij een oordeel en 
vaak ook een waardeoordeel over je. Dat 
oordeel is vooral gebaseerd op uiterlijk, 
houding en uitstraling en dat lijkt zelfs 
belangrijker dan wie je werkelijk bent en 
wat je kunt. Maar heb je eenmaal ervaren 
hoe je jouw uiterlijke kwaliteiten en non-
verbale gedrag kunt inzetten en benutten, 
dan blijf je je daarvan voor altijd bewust. 
Zowel in het contact met leerlingen, als 
met ouders en collega’s.’ 

Steven Pont
Tijdens het congres vertelt ontwikke-
lingspsycholoog Steven Pont over talen-
tontwikkeling en het stimuleren van 
doorzettingsvermogen bij kinderen. Hij 
is oud-onderwijzer en ontwikkelingspsy-
choloog  en zorgde met een artikel over 
‘hyperouders’ in de Volkskrant eerder dit 
jaar voor nogal wat beroering. Pont ziet 
een steeds sterkere neiging bij ouders om 
zich teveel op het welzijn van hun kinde-
ren te werpen. ‘Door die overbescherming 
onthouden ze hun kinderen ervaringen. 
Met als gevolg een gebrek aan zelfstan-
digheid en doorzettingsvermogen.’

Mooie voorbeelden
Jeroen Hatenboer, wethouder in Ensche-
de, is verantwoordelijk voor talentont-

hoe zorg je voor 
talentontwikkeling 

Wanneer en waar?
Het congres Talentontwikkeling op 
School van VOO vindt plaats op woensdag 
24 april 2013 van 10.15 tot 14.45 uur in 
Regardz Eenhoorn in Amersfoort. 
Deelname is gratis voor leden van de VOO. 

Aanmelden kan via www.voo.nl en voo@voo.nl, 
onder vermelding van ‘Aanmelding congres 
Talentontwikkeling op School. Geef in uw mail 
duidelijk uw naam en adres door, evenals de 
naam van uw school en of u of uw MR/ouder-
raad lid is. 
Het congres begint om 10.15 uur met een in-
leiding van Marijke van Hees, voorzitter van 
de Raad van Toezicht van de VOO. Aansluitend 
volgt de algemene ledenvergadering van de VOO van 10.30 uur tot 10.45 uur. Dit maakt 
onderdeel uit van het plenaire programma. Deelname is gratis voor leden van de VOO. 
Ook als u geen lid bent van de VOO kunt u het congres bijwonen. U betaalt dan 24,50 
euro per persoon. Als u of uw school, MR of ouderraad besluit om deel te nemen en tege-
lijkertijd lid te worden van de VOO, is deelname gratis. Kijk ook op www.voo.nl/talent.

Op 24 april kunt u zich op het congres Talentontwikkeling op School van de vereniging Openbaar 
Onderwijs (vOO) laten inspireren door succesverhalen uit de praktijk. Deelname is gratis.

wikkeling en vertelt over de succesvolle 
samenwerking van scholen, de gemeente 
en ouders in Enschede. Hatenboer laat 
zien waarom talentontwikkeling niet 
alleen een verantwoordelijkheid is van 
het onderwijs, maar van de samenleving 
als geheel. 
Vanuit het openbaar onderwijs in de 
Noordoostpolder verzorgen Sandra van 
der Tempel en Ella van Essen een prak-
tische workshop. Zij vormen samen de 
duo-directie van obs De Wegwijzer en  
vertellen waar ouders op letten als ze 
een eerste indruk krijgen van de leer-
krachten en de school: ‘Hoe kun je ervoor 
zorgen dat jij en de school goed voor de 
dag komen? Dat willen wij graag met jul-

lie delen.’ Meer voorbeelden van imago 
en profi lering komen van Ton Gelmers, 
directeur van de Pabo Meppel. Hij heeft 
jarenlange ervaring op het gebied van 
schoolprofilering in het openbaar on-
derwijs. Als adviseur van de VOO be-
geleidde hij tientallen scholen in het 
ontwikkelen van hun talenten en bij 
het zichtbaar maken ervan. ‘Je kunt je 
om te beginnen afvragen welke succes-
factoren een rol spelen bij de profi lering 
van je school. Wat zijn je talenten en hoe 
kun je de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs inzetten voor een sterk imago 
van je school? Dat is ongeloofl ijk nuttig, 
maar vooral ook enorm inspirerend voor 
leerkrachten en ouders!’ <
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 MEDEZEggENSChAp
TEkST: MARION BRAAT
BEELD: pLAN B FOTOgRAFIE

steunpunt medezeggenschap 
passend onderwijs 

van start
Er komt een landelijk steunpunt voor medezeggenschap bij passend onderwijs, dat gaat 

helpen bij de inrichting van medezeggenschap binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden 
en ondersteuningsplanraden. De vereniging Openbaar Onderwijs (vOO) gaat het 

steunpunt en de helpdesk huisvesten.

Passend onderwijs voor ieder kind. 
Met ingang van het schooljaar 
2014-2015 is dat de wettelijke 
taak van alle schoolbesturen in 

het primair en voortgezet onderwijs. Op 
het gebied van medezeggenschap moet er 
veel worden geregeld. Een fl inke klus voor 
het nieuwe steunpunt medezeggenschap 
passend onderwijs, dat op verzoek van het 
ministerie van OCW wordt aangevoerd 
door de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO). Het steunpunt gaat schoolbestu-
ren en medezeggenschapsraden de ko-
mende tijd te hulp schieten. In Noordwest-
Friesland is daarmee al begonnen.

De VOO maakt zich sinds de jaren 80 hard 
voor een constructieve medezeggenschap 
door ouders, personeel en leerlingen. Be-
leidsadviseur Rein van Dijk benadrukt 
echter dat de VOO het nieuwe landelijke 
steunpunt medezeggenschap passend 
onderwijs beslist niet alleen vormgeeft: 
‘Het steunpunt is een mooie samenwer-
king van ouderverenigingen, vakbonden, 

de CG-raad, het LAKS en de sectorraden, 
echt heel breed. Als VOO zijn we penvoer-
der namens de andere organisaties. We 
onderhouden de contacten met het mi-
nisterie en we coördineren de onderlinge 
afstemming. Vanuit ons eigen experti-
secentrum medezeggenschap in Almere 
doen we dat natuurlijk graag, maar we 
hebben de andere organisaties absoluut 
nodig. Het adagium ‘medezeggenschap is 
partnerschap’ is wat ons betreft nog net 
zo actueel als bij de invoering van de Wet 
medezeggenschap op scholen in 2007.’

Ondersteuningsplanraad
Het nieuwe steunpunt medezeggenschap 
passend onderwijs gaat scholen en bestu-
ren helpen bij het inrichten van de me-
dezeggenschap na de aanstaande stelsel-
wijziging. De belangrijkste verandering: 
de invoering van de ondersteuningsplan-
raad, kortweg OPR. Om helder te maken  
wat deze nieuwe loot aan de medezeg-
genschapsstam precies gaat doen, zetten 
Van Dijk en zijn collega-adviseurs tussen 

nu en september 2014 vooral in op het in-
formeren en adviseren van ouders, perso-
neel en leerlingen in het primair en voort-
gezet onderwijs. Bij wijze van pilot is de 
VOO in augustus al aan de slag gegaan 
in Friesland: meer dan 150 aspirant-leden 
van de ondersteuningsplanraden vonden 
inmiddels de weg naar één van de infor-
matieavonden die daar plaatsvonden. 
De bijeenkomsten werden samen met 
het samenwerkingsverband Friesland 
PO en het Netwerk Ouderinitiatieven 
georganiseerd. Die laatste organisatie 
is verantwoordelijk voor een noviteit in 
medezeggenschapsland: een uitgebreide 
digitale achterbanraadpleging.

Friesland voorloper
De keuze voor het Friese samenwerkings-
verband voor de pilot is niet toevallig. Bin-
nen passend onderwijs moeten schoolbe-
sturen in een bepaald gebied met elkaar 
afspreken hoe ze gezamenlijk gaan zorgen 
dat er voor iedere leerling in de regio een 
passend onderwijsaanbod kan worden ge-
boden. Het is logisch dat niet iedere school 
intensieve zorg aan kinderen kan bieden. 
Maar wat kan er dan wel? Welke school 
kan extra hulp bieden bij bijvoorbeeld 
ernstige dyslectie, welke bij autisme en 
welke school is het meest geschikt voor 
onderwijs aan gehandicapte leerlingen? 
De samenwerkende schoolbesturen  ver-
enigen zich in samenwerkingsverbanden 
en leggen hun afspraken daarover vast in 

Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
Het steunpunt zal vanaf het najaar 2012 actief zijn en krijgt een helpdesk voor ondersteu-
ning bij de inrichting van medezeggenschap binnen de samenwerkingsverbanden. Het 
steunpunt wordt ingericht door de VOO, de landelijke ouderorganisaties in het bijzonder 
onderwijs, de CG-raad, de onderwijsbonden en het LAKS. Voor meer informatie over de 
pilot in Friesland kunt u terecht op de website www.oprfriesland.nl.
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een ondersteuningsplan. Eén plan dus, dat 
geldt voor de hele regio. De nieuwe OPR, 
die nu nog nergens bestaat, krijgt instem-
mingsrecht op dat ondersteuningsplan. 
Rein van Dijk over Friesland: ‘Dit samen-
werkingsverband is voor onze pilot inte-
ressant omdat hier tijdens de voorberei-
ding van het ondersteuningsplan wordt 
samengewerkt met het Netwerk Ouder-
initiatieven Passend onderwijs en zorg. 
Marieke Boon, projectmedewerker van 
het Netwerk ontwikkelde een website, 
mogelijk gemaakt door de VOO, waarop 
iedereen die op de een of andere manier 
betrokken is bij het onderwijs in deze 
streek opmerkingen, commentaren en 
aanbevelingen voor het ondersteunings-
plan kan achterlaten. We werken erg goed 
samen met Ludo Abbink, de secretaris van 
de bestuurlijke stuurgroep die binnen het 
samenwerkingsverband het passend on-
derwijs voorbereidt. Hij beseft heel goed 
dat draagvlak voor de plannen belangrijk 
is, ook al bestaat er nu nog geen OPR. Met 
de digitale inspraakmogelijkheid loopt 
Friesland echt voorop. Voor het steunpunt 

een prima kans om te onderzoeken of dit 
ook in andere regio’s mogelijk is.’

De informatiebijeenkomsten
Tijdens de Friese informatiebijeenkom-
sten was goed te merken dat het passend 
onderwijs leeft onder ouders en perso-
neelsleden; een bevestiging van de nood-
zaak van het nieuwe steunpunt. De avon-
den  werden bezocht door een aandachtig 
en kritisch publiek. Hoewel medezeg-
genschap de kern van de avond vormde, 
werden er ook de nodige vragen over de 
inhoud van de wet passend onderwijs 
gesteld. Van Dijk en Abbink konden sa-
men goed aan de informatiebehoefte 
tegemoetkomen: de eerste vertelde over 
de wet en de medezeggenschap in het al-
gemeen; de tweede over de wijze waarop 
er in Friesland aan wordt gewerkt. 

Netwerk ouderinitiatieven
De bijeenkomsten in Friesland werden 
afgesloten met een korte presentatie 
van de nieuwe website, in samenspraak 
met de VOO en de stuurgroep van Abbink 

ontwikkeld door het netwerk ouderini-
tiatieven. Een toegankelijke site die ou-
ders en personeelsleden in Friesland een 
unieke kans geeft mee te praten over de 
toekomst van het onderwijs voor alle 
kinderen in deze regio. Van Dijk, Abbink 
en Boon hopen dat heel veel mensen hun 
stem op deze manier laten horen. Dat is 
goed voor het onderwijs in Friesland, 
maar zeker ook voor de advisering vanuit 
het nieuwe steunpunt. 

Vervolg
Nu de wet die het passend onderwijs regelt 
een feit is en de pilot in Friesland op stoom 
komt, maakt het steunpunt medezeggen-
schap zich op voor een kleine twee jaar 
van informeren, adviseren en ondersteu-
nen van schoolbesturen, samenwerkings-
verbanden en medezeggenschapsraden. 
Nu al worden publicaties en conferenties 
en modeldocumenten voorbereid. Kortom, 
werk aan de winkel voor de VOO en alle 
andere betrokken organisaties. Dat mag 
ook wel. Passend onderwijs gaat over het 
onderwijs aan álle kinderen. <

‘Het steunpunt is een mooie samenwerking de VOO, 
ouderverenigingen, vakbonden, de 

 CG-raad, het LAKS en de sectorraden.’
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TEkST: LuCy BEkER
BEELD: MARTINE SpRANgERS

 BuRgERSChAp

Dat is volgens hem noodzake-
lijk om ervoor te zorgen dat 
burgerschap echt serieus 
wordt genomen. ‘Docenten 

en leerlingen gaan er alleen diepgaand 
mee aan de slag als er getoetst wordt en 
helemaal als leerlingen erop kunnen 
zakken’, meent hij. Volgens hem is het 
onmogelijk dat burgerschap voldoende 
aandacht krijgt als leraren het ‘tussen 
de regels door’ moeten doen. ‘We zeggen 
toch ook niet: Nederlands leren ze toch 
wel, want dat spreken ze de hele dag. 
Nee, het is een apart vak en terecht, ze 
moeten ook de grammatica leren. Zo zie 
ik het vak burgerschap als onontbeerlijke 
sociale grammatica.’

Hurenkamp doet al jaren onderzoek naar 
het functioneren van de samenleving en 
de competenties die burgers nodig heb-
ben om volop mee te kunnen doen. Dat 
meedoen is waar het volgens Huren-
kamp om draait. Hij wordt fel: ‘Volgens 
mij wordt burgerschap nog te veel gezien 
als lief zijn voor elkaar, sociale cohesie or-
ganiseren. Maar het gaat er veel meer om 
dat mensen meedoen en opkomen voor 
hun belangen, zonder elkaar de hersens 
in te slaan. We moeten kinderen wa-
penen voor de maatschappij, door ze te 
leren waar de macht zit en daar kritisch 

‘Maak�van�burgerschap��
verplicht eindexamenvak’

naar te kijken. Leer ze de wegen om te be-
reiken wat ze willen, maar leer ze ook om 
sportief hun verlies te slikken als het niet 
anders kan. Dát is burgerschap.’

Maatschappelijk teleurgesteld
Bij zijn onderzoek naar burgerschap ont-
moette Hurenkamp burgers uit alle klas-
sen van de samenleving. ‘Er zijn mensen 
die maatschappelijk teleurgesteld zijn 
over álles, hun zit alles tegen. Zij voelen 
zich slachtoffer van een maatschappij 
waar ze geen deel van uitmaken, ze vin-
den de wereld bedreigend omdat ze niet 
goed weten hoe ze hun recht kunnen ha-
len, hoe ze de juiste mensen op de juiste 
manier kunnen aanspreken. Dat moeten 

scholen aan jongeren leren, om te voor-
komen dat ze opgeladen met boosheid de 
straat op gaan. Geef kinderen grip op de 
wereld waarin ze leven. Uit onze onder-
zoeken blijkt dat mensen die zien waar ze 
onderdeel van uitmaken, al beter functio-
neren en gelukkiger zijn.’
Om dit te bereiken zou burgerschap een 
officieel eindexamenvak moeten worden, 
vindt Hurenkamp. ‘Alleen zo kunnen we 
borgen dat scholen er écht aandacht aan 
besteden’, zegt Hurenkamp. ‘Natuurlijk 
doen scholen impliciet ook wat aan bur-
gerschap, want het zit inderdaad overal in 

verweven. Op de basisschool helpt de leer-
kracht al bij het oplossen van conflicten op 
het schoolplein. Dat hoort er ook bij. Maar 
als het geen vak is dat wordt getoetst, ben 
ik bang dat de aandacht ervoor wegzakt 
en daarvoor is het te belangrijk. Die leer-
lingen zijn ons sociale kapitaal.’

Carrière
Hij benadrukt dat het vak burgerschap zo-
als hij dat voor ogen heeft, meer inhoudt 
dan het huidige vak maatschappijleer. 
‘Kennis van democratie en staatsinrich-
ting is er een onderdeel van, maar het 
gaat vooral om het opvoeden tot kritische 
burgers. Als we dat niet doen, bevoordelen 
we de bevoordeelden. Want kinderen uit 
de sociale upperclass leren toch wel hoe ze 
zich moeten gedragen om iets te bereiken 
in hun carrière en in de wereld. Het gaat 
er nu om ook de kinderen uit de sociaal 
zwakkere milieus deze wegen te wijzen.’ 
Hij wijst op eerder onderzoek waaruit 
bleek dat de lagere participatie in de sa-
menleving van lageropgeleiden niet komt 
door een gebrek aan belangstelling, maar 
door een gebrek aan zelfvertrouwen. ‘La-
geropgeleiden hebben het idee dat er toch 
niet naar hen geluisterd wordt’, zegt hij. 
‘Goed burgerschapsonderwijs vergroot 
hun sociale vaardigheden, zelfvertrou-
wen en empathisch vermogen. Dat zijn 
de competenties waarmee mensen écht 
verder komen, op de arbeidsmarkt en in 
de maatschappij. Zo bezien levert dit vak 
meer op dan Duits of scheikunde. Dus 
ik zeg: als scholen te veel op hun bordje 
krijgen, schaf dan Duits of scheikunde 
af, maar maak burgerschap verplicht.’ <

‘Burgerschap levert meer op  
dan Duits of scheikunde’

Dat het onderwijs aandacht moet besteden aan burgerschap, staat vast. Maar er wordt nog 
veel gedebatteerd over de beste aanpak. Menno hurenkamp, onderzoeker aan de universiteit 

van Amsterdam, is vurig voorstander van een apart schoolvak. Sterker nog: ‘Burgerschap 
moet een verplicht eindexamenvak zijn’, vindt hij.
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 ‘Wat burgers bezielt’ 
Drs. Menno Hurenkamp (1971) is politicoloog en journalist en is verbonden aan 
de Universiteit van Amsterdam, afdeling sociologie en antropologie,  waar hij 
onderzoek doet naar burgerschap. Hij is hoofdredacteur van S&D, het maandblad 
van de Wiardi Beckman Stichting. In 2004 schreef hij met J.W. Duyvendak het boek 
‘Kiezen voor de kudde’, een bundel over het verschijnsel dat mensen zich graag in 
lichte gemeenschappen organiseren.  Hij is co-auteur van het  rapport ‘Wat burgers 
bezielt’ (2006) en het boek ‘De onbeholpen samenleving’ (2011), beide gebaseerd 
op onderzoek naar het functioneren van de samenleving. <

 ‘Een uur per week 
is niet genoeg’
De Onderwijsraad adviseerde onlangs 
dat burgerschapsonderwijs beter moet 
worden omschreven in de wet- en regel-
geving. Het staat wel sinds 2006 in de 
kerndoelen van het onderwijs, maar de 
ontwikkeling ervan stagneert door on-
duidelijkheid, vindt de raad. De vorige 
minister van Onderwijs, Marja van Bijs-
terveldt, onderschreef dit, maar liet het 
over aan haar opvolger om er iets over 
te besluiten. De nieuwe minister Jet 
Bussemaker heeft zich er nog niet over 
uitgelaten. 
De verschillende onderwijsorganisaties 
hebben wel gereageerd. Zij zijn voor-
stander van versterking van het burger-
schapsonderwijs, maar zien het niet als 
een verplicht vak. ‘Het is meer dan dat, 
het gaat om de hele cultuur binnen de 
school’, zegt Marleen Lammers, onder-
wijskundige en adviseur bij VOS/ABB. 
‘Het risico van een apart vak is dat de 
aandacht voor burgerschap beperkt blijft 
tot een uurtje per week. Maar het betreft 
grote thema’s die in alle vakgebieden ver-
stopt zitten. Het is aan de leraren om dat 
te zien.’ 
De Vereniging Openbaar Onderwijs zit 
op dezelfde lijn. ‘Goed burgerschap is 
iets wat leraren de hele dag laten zien, 
zij leven het voor’, zegt woordvoerder 
Michiel Jongewaard. ‘De openbare school 
is daarvoor het perfecte podium, dat is de 
maatschappij in het klein, waar kinde-
ren in de praktijk leren wat burgerschap 
inhoudt.’
Beide verenigingen zien daarom meer 
in trainingen van docenten om burger-
schapsonderwijs te versterken. ‘Het be-
langrijkste is dat scholen beseffen dat 
aandacht voor burgerschap zeer waarde-
vol is, en dat er veel momenten zijn om 
het aan bod te laten komen.’ VOS/ABB is 
inmiddels begonnen met deze trainin-
gen. Uit het stijgend aantal aanvragen 
hiervoor blijkt dat scholen ermee bezig 
zijn. <

BuRgERSChAp 



20 | SChOOL! 7 - deCeMber 2012

 BuRgERSChAp
TEkST: LuCy BEkER
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Burgerschap�werkt

Verhoeven volgde een jaar lang 
acht basisscholen, verdeeld 
over het hele land, die werk-
ten met de methode Demo-

cratisch Burgerschap in de Basisschool 
(DBB), een programma dat inmiddels 
niet meer bestaat, maar waarvan de 
elementen zijn opgenomen in het pro-
gramma De Vreedzame School. Met dit 
programma werken inmiddels al 500 
basisscholen. 
Verhoeven vergeleek de resultaten op de 
acht scholen met acht controlescholen 
die niet werkten met een programma 
voor burgerschapsvorming. Na een jaar 
van intensief onderzoek kon ze vaststel-
len dat de methode effect heeft op het 
klasklimaat en het gedrag van de leerlin-
gen. ‘Het verschilt wel per school’, licht 
Verhoeven toe. ‘En de effecten vonden 
we alleen in de bovenbouw, terwijl het 
een schoolbreed programma voor alle 
leerjaren is. Maar het kent een doorgaan-
de lijn, en we hebben de scholen maar 
één jaar gevolgd.’ 

Ze vindt het zelf opvallend dat er na één 
jaar al effect te zien is. Ze zag het sociaal-
emotionele klasklimaat positiever wor-
den. Leerlingen gingen elkaar onderling 
positiever benaderen en ze kregen van 
de leerkracht meer verantwoordelijkheid 
voor gemeenschapstaken. Deze effecten 
op het klasklimaat werden vooral gecon-
stateerd op scholen met voornamelijk 
kinderen van allochtone, laagopgeleide 
ouders. Op scholen met een leerlingen-
populatie met overwegend autochtone, 
niet-laagopgeleide ouders, bleken de 
kinderen na een jaar DBB vooral meer 
inspraak te hebben gekregen. 

Groepsvergadering
Verhoeven concludeert verder dat de 
groepsvergadering, een element uit 
het programma, een belangrijk onder-
deel van het programma is. ‘Daar leren 
kinderen initiatief nemen, argumenten 
verwoorden, naar elkaar luisteren, op 
democratische wijze beslissingen ne-
men of consensus bereiken, en ook om-
gaan met teleurstelling als je idee niet 
wordt overgenomen door de groep. Het 
was heel leuk om te zien dat kinderen 
hier heel graag aan deelnemen. Kinde-
ren willen graag meedenken en kunnen 
dat ook op realistische wijze’, vertelt 
Verhoeven. Ook op het schoolplein ble-
ken de kinderen na een jaar spontaan 
anders met elkaar om te gaan: er was 
meer overleg. 
Verhoeven tekent hierbij aan dat de rol 
van de leerkracht belangrijk is. Ze zag 
dat de deelnemende leerkrachten in de 
loop van het jaar duidelijk meer ervaring 
kregen in het begeleiden van het proces. 

De methode
De onderzochte methode omvat lessen 
over achtergronden van de democra-
tie, maar heeft vooral tot doel de school 
structureel te ontwikkelen tot een demo-
cratische gemeenschap, tot een oefen-
plaats voor democratie. Het programma 
biedt daarom handvatten en trainingen 
voor leerkrachten om structureel aan-
dacht te besteden aan het onderwerp. 
Daarnaast zijn er activiteiten zoals de 
groepsvergadering waarin kinderen over 
alledaagse onderwerpen (een op handen 
zijnd schoolreisje of een conflict op het 
schoolplein) samen democratische be-
sluiten nemen of inspraak krijgen. 
‘Dat burgerschapsvorming kan werken, 
is nu gebleken’, zegt Verhoeven. ‘Maar 
het zou interessant zijn om de effecten 
na een langere periode nogmaals te on-
derzoeken. Want dit zijn veelomvattende 
programma’s, waar scholen in moeten 
groeien’.  
Sinds 2006 is burgerschapsvorming 
onderdeel van de kerndoelen van het 
onderwijs. Iedereen onderschrijft het 
belang ervan: de Onderwijsraad, on-
derwijsorganisaties, en  zeker ook de 
scholen zelf. Toch is nog onduidelijk 
op welke manier scholen dit het beste 
kunnen oppakken. Het onderzoek van 
Sophie Verhoeven werpt wat licht op 
die vraag. 
Tegenwoordig werkt Sophie Verhoeven 
als adviseur bij de KPC Groep. Haar proef-
schrift ‘De school als oefenplaats voor 
democratie’ is te vinden op internet via 
w w.vosabb.n l .  < Meer informatie 
over het burgerschapsprogramma op 
www.devreedzameschool.nl.

Sophie Verhoeven met haar proefschrift.

voor het eerst is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het 
effect van speciale programma’s voor burgerschapsvorming in 
de basisschool. Sophie verhoeven (31) promoveerde er onlangs 
op aan de universiteit utrecht. haar conclusie: al na één jaar is 
een positieve invloed op het klasklimaat merkbaar.
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EDuCATIEF pARTNERSChAp 
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

BEELD: JOSé kRIJNEN

Educatief  
partnerschap
Leerlingen behalen betere resultaten als hun ouders bij 
het onderwijs betrokken zijn. Dat blijkt uit een rapport 
van onderzoeksinstituut ITS.

Het onderzoek van het Nij-
meegse instituut, dat verbon-
den is aan de Radboud Uni-
versiteit, staat in het teken 

van het Rotterdamse programma Beter 
Presteren. Hierin werken de gemeente 
Rotterdam en de schoolbesturen in die 
stad met elkaar samen om in de periode 
tot 2015 de prestaties op het gebied van 
taal en rekenen te verbeteren. Een van de 
onderdelen waar Beter Presteren zich op 
richt is educatief partnerschap.

Uit het onderzoek blijkt dat Rotterdamse 
basisscholen veel meer dan gemiddeld 
contact zoeken met de ouders van hun 
leerlingen, bijvoorbeeld in de vorm van 
huisbezoeken. Veel Rotterdamse scho-
len die in een multiculturele omgeving 
opereren, hebben een ouderkamer en 
een vaste contactpersoon voor ouders. In 
het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit het  
onderzoek, is het contact met de ouders 
veel minder intensief.
Een aandachtspunt dat uit het onder-
zoek naar voren komt, is dat maar wei-
nig scholen echt rekening houden met de 
visie van ouders op het onderwijs. Om-
gekeerd geldt hetzelfde: ouders die hun 
opvoeding afstemmen op de visie van de 
school hierover zijn een zeldzaamheid.
De onderzoekers benadrukken dat goe-
de communicatie doorslaggevend is 
voor succesvol educatief partnerschap. 
Nogal wat Rotterdamse ouders erva-
ren de communicatie als een knelpunt. 
Leraren zijn telefonisch of via e-mail 
niet te bereiken, de school reageert erg 
traag of verstuurt onduidelijke brieven. 

Ook komt het voor dat directeuren een 
spreekuur organiseren, terwijl de ouders 
op dat moment werken en dus niet kun-
nen komen.
Een van de adviezen van ITS aan de 
scholen is om ouders écht serieus te ne-
men en bij het onderwijs te betrekken. 
Dat kan door beter te luisteren en hen 
te stimuleren mee te denken en mee te 
beslissen over het beleid van de school.

Monitor Ouderbetrokkenheid
Dit najaar verscheen ook de tweede  
Monitor Ouderbetrokkenheid. Daaruit 
blijkt dat vergeleken met 2009, toen de 
eerste monitor in opdracht van het mi-
nisterie van OCW werd uitgevoerd, de 
tevredenheid van ouders over het on-
derwijs is toegenomen. Dat geldt ook 
voor de mate van hun betrokkenheid 
bij de school. Ouders vragen vaker hoe 
zij hun kind thuis kunnen helpen en de 
school geeft daar meer informatie over. 
Ouders ervaren in vergelijking met 2009 
ook meer invloed via de (gemeenschap-
pelijke) medezeggenschapsraad. Zij zien 
zich vooral als partner van de school en 
niet als onderwijsconsument.
Uit de monitor komt ook een minpunt 
naar voren. Vooral in het primair on-
derwijs zijn veel scholen minder open 
geworden over het curriculum, de finan-
ciën en het personeelsbeleid.

Het ITS-onderzoek kan worden gedown-
load van ww.onderwijsbeleid010.nl (Ac-
tueel). De tweede Monitor Ouderbetrok-
kenheid staat op www.rijksoverheid.nl 
(Documenten en publicaties). <

Gastcolleges over  
ouderbetrokkenheid
Simone Baalhuis van VOS/ABB is specialist 
op het gebied van educatief partnerschap. Zij 
verzorgt gastcolleges op pabo’s. 

De colleges hebben tot doel de relatie tussen 
jonge leerkrachten en ouders te versterken. 
‘Wij zien in de praktijk dat vooral beginnen-
de leerkrachten moeite kunnen hebben om de 
mogelijkheden van educatief partnerschap te 
benutten. Ik laat in mijn gastcolleges zien hoe 
je dat kunt doen.’ Baalhuis gaat onder meer in 
op het belang van goede communicatie en de 
bepalende invloed die de schoolcultuur heeft. 
Ook is er aandacht voor de omgang met ver-
schillende religieuze en levensbeschouwelijke 
overtuigingen in het openbaar onderwijs. < 
Voor meer informatie over de gastcolleges, die 
VOS/ABB tegen kostprijs aanbiedt: Simone Baal-
huis: 06–11724058, sbaalhuis@vosabb.nl.
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TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: hEvO/LkSvvD ARChITECTEN

Doe het zelf!

De kwestie over het onder-
wijsbudget in het gemeente-
fonds loopt al jaren. In 2009 
zei toenmalig CDA-Kamerlid 

Jan Jacob van Dijk tijdens een werkbe-
zoek aan Hoogezand-Sappemeer dat 
schoolbesturen ‘het eerstgeboorterecht 
hebben om dat geld te ontvangen’. Hij 
wees er toen ook op dat dit ‘veel effec-
tiever is dan hoe het nu gaat, met die 
tussenstappen van het gemeentefonds 
en de gemeenten.’ Toen Van Dijk na de 
verkiezingen in 2010 niet in de Kamer 
terugkeerde, werd het estafettestokje 
op dit beleidsterrein overgenomen door 
zijn partijgenoot Sybrand van Haersma 
Buma. Hem lukte het om in oktober 2011 
een motie aangenomen te krijgen om het 
niet-geoormerkte onderhoudsbudget via 
het ministerie van OCW rechtstreeks 
aan de scholen te geven. Uit een draag-

vlakonderzoek in de maanden daarna 
kwam naar voren dat een meerderheid 
van de schoolbesturen en gemeenten 
hier voorstander van was. Nu staat het 
dus in het regeerakkoord.

Verschuiving, geen  
extra investering
Dit lijkt goed nieuws, omdat schoolbe-
sturen straks voor het buitenonderhoud 
van hun gebouwen niet meer afhankelijk 

zijn van de soms ondoorgrondelijke gril-
len van de gemeenten. Er hoeven boven-
dien geen ingewikkelde aanvragen meer 
te worden ingediend, dus de conclusie is 
gerechtvaardigd dat dit bijdraagt aan de 
zo gewenste afname van de regeldruk. 
Maar wie de nieuwe situatie nader be-
schouwt, ziet zeker ook risico’s. Ten eerste 
is het slechts een verschuiving van bud-
get, dus bepaald geen extra investering 
in het onderwijs. Wie het regeerakkoord 
leest, kan de indruk krijgen dat er extra 
geld naartoe gaat, maar op dit punt is dat 
nadrukkelijk niet het geval. Ten tweede 
blijft het in de nieuwe situatie zo dat er 
geen geld is voor belangrijke voorzienin-
gen in het kader van het Programma van 
Eisen Frisse Scholen. In het nieuwe bouw-
besluit van 1 april 2012 is opgenomen dat 
scholen bij nieuwbouw of renovatie moe-
ten voldoen aan strenge ventilatie-eisen. 

Senior adviseur Hans Heijltjes van bureau 
Hevo, waarmee VOS/ABB samenwerkt op 
het gebied van onderwijshuisvesting, legt 
uit dat dit geen probleem hoeft te zijn bij 
bestaande gebouwen, omdat de nieuwe 
eisen daar niet voor gelden. Het wordt wel 
een probleem bij renovatie, want dan wor-
den de strengere regels van kracht. ‘De ex-
tra benodigde bedragen zijn dan substan-
tieel. Voor ventilatie bijvoorbeeld moet je 
bij een renovatie 120 euro per vierkante 

meter rekenen. Een ventilatiesysteem ver-
eist bovendien kostbaar onderhoud, moet 
na 15 jaar worden vervangen en vreet 
energie. Daar krijgen de scholen geen geld 
voor in hun exploitatievergoeding.’ In dit 
verband is het tekenend dat de helpdesk 
van VOS/ABB onlangs de vraag van een 
schoolbestuur kreeg of het is toegestaan 
dure ventilatieapparatuur, die met rijks-
subsidie is aangeschaft, uit te zetten om 
de energie- en onderhoudskosten te druk-
ken.

Onderhoud moet concurreren
Er zijn ook andere risico’s. Zo is het nog 
niet bekend of schoolbesturen kunnen 
rekenen op een extra vergoeding als ze 
monumentale gebouwen hebben. Als bij 
een school van architect Dudok een hek 
moet worden vervangen, voldoet een 
standaard hekwerk niet. Dan is een veel 
duurder smeedijzeren exemplaar nodig. 
Heijltjes hoopt dat de rijksoverheid dit 
probleem oplost.
Hij wijst er bovendien op dat de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
een gevaar ziet als het onderhoudsbudget 
niet-geoormerkt aan de lumpsumfinan-
ciering wordt toegevoegd. Doordat steeds 
meer besturen het financieel moeilijk 
hebben, kan het zo zijn dat het gebouwen-
onderhoud moet concurreren met andere 
belangrijke zaken. Het is dan mogelijk dat 
besturen het geld dat van het gemeen-
tefonds wordt afgeroomd, voor andere 
doeleinden gaan gebruiken dan waar het 
in principe voor bedoeld is. Daarom zou 
het verstandig kunnen zijn het budget te 
oormerken om te voorkomen dat er ach-
terstallig onderhoud wordt opgebouwd. 

Het gebouw krimpt natuurlijk  
niet mee

Net als in het voortgezet onderwijs, worden ook in het primair onderwijs de schoolbesturen 
verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun gebouwen. In het regeerakkoord staat 
dat daarvoor geld uit het gemeentefonds wordt overgeheveld.
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De VNG voorziet ook grote problemen 
voor schoolbesturen in krimpregio’s, waar 
het aantal leerlingen structureel afneemt. 
Voor oplopende leegstand ontvangt het 
bestuur straks geen vergoeding. Het bud-
get is slechts gebaseerd op het aantal vier-
kante meters waarop de school op basis 
van het leerlingenaantal aanspraak kan 
maken. Een school die minder leerlingen 
krijgt, ziet het gebouw niet meekrimpen. 
Als bijvoorbeeld het dak moet worden 
vervangen, kan dat niet slechts voor de 
helft. In de huidige situatie vergoedt de 
gemeente de vervanging van het gehele 
dak. Heijltjes wijst erop dat de meeste ge-
meenten ten aanzien van het buitenon-

derhoud de afgelopen jaren een reëel en 
redelijk beleid hebben gevoerd. ‘Als iets 
echt noodzakelijk was, kwamen daar de 
middelen voor op tafel. Als je voor de ver-
vanging van het dak straks te weinig geld 
krijgt, hoe doe je dat dan? In de praktijk 
is het nu al zo dat scholen op hun bud-
get voor binnenonderhoud structureel 
ongeveer 20 procent tekortkomen. Daar 
worden zelfs noodgedwongen fte’s voor 
opgeofferd.’ 

Voordelen 
Er zijn volgens Heijltjes ook echte voor-
delen te noemen van de verschuiving 
van het onderhoudsbudget van het ge-

meentefonds naar de scholen. ‘Je hoeft de 
aanvraagprocedures voor het buitenon-
derhoud in de gemeentelijke huisvestings-
programma niet meer te doorlopen. Ie-
dereen die daarmee te maken heeft, weet 
dat dit een hoop gedoe en dus tijd scheelt. 
Aan de andere kant komt er werk op de 
besturen af. Ze moeten voor het buiten-
onderhoud een meerjarenonderhoudsplan 
opstellen. Die taak werd in veel situaties 
uitgevoerd door de gemeenten.’ Een ander 
voordeel dat hij noemt, is dat schoolbestu-
ren straks zelf het moment van vervan-
gingen kunnen bepalen. ‘Dat kan handig 
zijn als een bestuur te maken heeft met 
krimp en een oud en niet meer te renove-
ren gebouw heeft, dat binnen enkele jaren 
niet meer nodig is. Door bij dat gebouw al-
leen nog maar strikt noodzakelijke werk-
zaamheden te laten uitvoeren, kun je het 
geld dat je met dat pappen en nathouden 
bespaart, inzetten voor gebouwen die je in 
de toekomst blijft gebruiken. Laat ik nog 
een écht voordeel noemen: in de nieuwe 
situatie is het handig dat schoolbesturen 
het buitenonderhoud kunnen afstemmen 
met het binnenonderhoud. Op die manier 
zijn aanzienlijke efficiencyvoordelen te 
behalen’, aldus Heijltjes.
De landelijke doordecentralisatie van het 
buitenonderhoud, zoals die nu in het re-
geerakkoord staat, is een eerste stap op 
weg naar de totale verantwoordelijkheid 
voor onderwijshuisvesting. Dat kan een 
kans voor schoolbesturen zijn, maar het 
verwachtingspatroon moet volgens hem 
wel reëel blijven. ‘De budgetten blijven 
immers sober en het probleem ten aan-
zien van goede ventilatie, energiezuinige 
gebouwen, betere akoestiek en ga zo maar 
door wordt ook nu niet opgelost. Daarvoor 
is simpelweg extra geld van het Rijk nood-
zakelijk.’ <

Bij renovatie gelden strenge normen voor onder andere ventilatie, akoestiek en lichtinval.

ONDERwIJSBuDgET 
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Filosoferen met kinderen: 
een waarden-volle 

basis voor het leven

Daar moeten we maar eens 
over filosoferen’, hoor je regel- 
matig om je heen. Het lijkt 
soms alsof het werkwoord 

‘filosoferen’ is gereduceerd tot algemeen 
gekletst over vage onderwerpen. ‘Ten on-
rechte’, zegt Ed Weijers, voorzitter van het 
Centrum voor Kinderfilosofie Nederland. 
Bij een filosofisch gesprek praten kinde-
ren met elkaar over filosofische vraag-
stukken, bijvoorbeeld over vrijheid, ge-
luk, helpen, medelijden, liegen en eerlijk 
zijn. ‘Bij zo’n gesprek gaat het erom dat 
kinderen hun mening geven en onder-
bouwen met argumenten. Een filosofisch 
gesprek is dus iets anders dan een debat. 
In een filosofisch gesprek hoef je niemand 
te overtuigen van jouw standpunt, er 
hoeft ook niemand te winnen. Het gaat 
puur om het samen onderzoeken van 
ideeën. Rondom filosofische problemen 
zijn er heel veel verschillende gezichts-

punten mogelijk en die zijn allemaal 
verdedigbaar. Door het voeren van filo-
sofische gesprekken leren kinderen om te 
redeneren en om kritisch na te denken. 
Deze gesprekken verbreden hun horizon 
en bieden nieuwe ideeën en inzichten.’

Vrijplaats voor denken
Leidi Bovens werkt als leerkracht op een 
samenwerkingsschool die dit schooljaar 
van start ging: Park 16 Hoven in Rotter-
dam. Een van de partners in deze school 
is de openbare daltonschool Overschie, 
waar Bovens tot afgelopen zomer werk-
te. Leidi filosofeert al jaren regelmatig 
met haar leerlingen. Ze beaamt wat Ed  
Weijers zegt: ‘Bij het filosoferen gaat het 
niet om het behalen van een bepaald 
doel of eindresultaat. Het gaat erom dat 
kinderen hun ideeën en gedachten ver-
duidelijken. Elk kind mag zeggen wat 
hij denkt. De kinderen luisteren naar 

elkaar en bevragen elkaar. De filosofie-
gesprekken zijn echt een vrijplaats voor 
het denken.’

Nieuwsgierig naar elkaar
Leidi Bovens is ervan overtuigd dat het 
filosoferen bijdraagt aan een sociale hou-
ding van kinderen. ‘Ze leren om zich te 
verplaatsen in het standpunt en het per-
spectief van andere kinderen. Ze worden 
geprikkeld om dingen ook van een andere 
kant te bekijken. Dat zorgt voor meer on-
derling begrip en respect.’
Het leiden van filosofische gesprekken 
lijkt misschien makkelijk, maar dat is 
het zeker niet. Het vraagt veel van leer-
krachten. Dat was een belangrijke reden 
waarom Leidi Bovens vorig jaar de be-
roepsopleiding ‘Filosoferen met kinde-
ren en jongeren’ volgde. ‘Het moeilijkste 
is het stellen van de juiste vragen en het 
aandragen van geschikte onderwerpen. 
Niet elk onderwerp leent zich voor een fi-
losofisch gesprek. Vaak gebruik ik de ver-
haaltjes van kinderfilosoof Berrie Heesen. 
Die spreken enorm tot de verbeelding en 
prikkelen de kinderen.’
Voor veel leerkrachten is het lastig dat ze 
tijdens een filosofisch gesprek een andere 
rol hebben dan de rest van de dag. Leidi 
herkent dat: ‘Normaal gesproken ben jij 
als leerkracht degene die alle kennis en 
antwoorden heeft. Maar bij een filosofisch 
gesprek zijn er geen kant-en-klare ant-
woorden. Je moet dus afstand nemen van 
je gebruikelijke rol, je moet een afwach-

Er zijn tientallen landen waar scholen aandacht besteden aan filosofie. Ook in Nederland zien 
we een toenemende belangstelling. Begrijpelijk, want het filosoferen met kinderen kan een 
bijzonder waardevolle activiteit zijn. het bevordert onderling begrip en respect, vergroot de 

saamhorigheid, heeft een positieve invloed op de groepssfeer en stimuleert de taalontwikkeling.

Centrum voor Kinderfilosofie Nederland
Voor leerkrachten die met kinderen willen gaan filosoferen, biedt het Centrum voor Kin-
derfilosofie Nederland (CKN) een speciale beroepsopleiding aan. Deze pittige opleiding 
bestaat uit tien weekenden, minimaal twintig filosofische gesprekken met kinderen 
(plus evaluatie) en een flinke portie zelfstudie. Daarnaast verzorgt het CKN lezingen en 
workshops voor scholen en andere organisaties die zich willen oriënteren op het filo-
soferen met kinderen. Het centrum begeleidt ook scholen en besturen die filosofie een 
structurele plaats willen geven in het onderwijs (met advisering, scholing en coaching).  
Zie: www.kinderfilosofie.nl. 
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tende houding aannemen en leerlingen 
alle ruimte bieden om hun gedachten te 
verwoorden. Je probeert ze te stimule-
ren om nieuwsgierig te zijn naar elkaars 
ideeën en om elkaar vragen te stellen. Dat 
komt de sfeer in de groep ten goede.’
Bovens bepleit om het filosoferen een 
vaste plek te geven binnen het onder-
wijs. ‘Hoe vaker je het doet, hoe beter de 
gesprekken lopen. Ik heb gemerkt dat de 
kinderen ook steeds beter het verschil 
zien tussen filosofische en niet-filosofi-
sche vragen en zich steeds meer op elkaar 
gaan richten.’

Kernwaarden openbaar onderwijs
Zowel in het basis- als het voortgezet 
onderwijs is het mogelijk om met kin-
deren te filosoferen. In het voortgezet 
onderwijs hebben we het dan niet over 
de filosofielessen die opleiden voor het 
staatsexamen filosofie; bij die lessen 
gaat het primair om het aanreiken van 
filosofische kennis. 
Het filosoferen met kinderen sluit goed 
aan op de kernwaarden van het open-
baar onderwijs. Door de filosofische ge-
sprekken krijgen kinderen inzicht in de 
diversiteit binnen de groep. Dit draagt bij 

aan hun identiteitsvorming en bevordert 
wederzijds respect. De gesprekken hebben 
een positieve invloed op het waardenbe-
sef en zijn een mooie kans om met kinde-
ren aan burgerschapsvorming te werken.

Nieuwsgierig?
De Noorderlicht-af levering (VPRO) 
‘De rede van het kind’ geeft een mooi 

beeld van filosofische gesprekken met kinderen. 
De uitzending is te zien op www.youtube.com/
watch?v=rSs0XJygif8  of scan de QR-code met uw 
mobiele telefoon. <

Structurele aandacht voor filosofie
Voor de Stichting Openbaar Onderwijs 
Kampen (OOK) is levensbeschouwelijk 
onderwijs sinds kort een echte eyecatcher. 
De stichting onderscheidt zes aspecten van 
levensbeschouwelijk onderwijs, bijvoor-
beeld burgerschap, wereldgodsdiensten, 
cultureel erfgoed én filosoferen met kin-
deren. De afspraak is dat alle OOK-scholen 
structureel aan de slag gaan met deze zes 
aspecten.
In dat kader volgden elf leerkrachten on-
langs de training ‘Leren filosoferen’, die be-
stond uit vier dagdelen. Rudi Meulenbroek, 
algemeen directeur van de stichting OOK, 

legt uit: ‘Van elke school nam een aantal 
leerkrachten deel. De gediplomeerde leer-
krachten gaan de komende maanden bin-
nen hun eigen groep ervaring opdoen met 
het filosoferen. Het is niet de bedoeling dat 
zij binnen hun school dé vakdocenten fi-
losofie worden. Filosoferen met kinderen 
moet niet zijn voorbehouden aan een ge-
ring aantal individuele leerkrachten die 
hiermee affiniteit hebben. We willen dat 
er straks nog meer leerkrachten geschoold 
worden en dat het filosoferen een structu-
rele plek krijgt binnen onze vijf scholen en 
goed wordt geborgd. ‘

Leidi Bovens met haar leerlingen.



26 | SChOOL! 7 - deCeMber 2012

 TOp-SChOLEN
TEkST EN BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

Waarnemend directeur Ma-
deleine van Noordt Wie-
ringa is sinds 16 jaar aan 
obs Pluspunt verbonden. 

Ze was eerst groepsleerkracht en later 
intern begeleider, voordat ze de overstap 
maakte naar de directie. ‘Ik was er dus 
niet vanaf het begin bij, maar ik weet 
wel hoe het bij de oprichting van deze 
school ging. Het was begin jaren 90 toen 
Mytylschool De Brug wilde uitbreiden, 
maar dat kon niet in hun gebouw. Bin-
nen het openbaar onderwijs hier in Rot-
terdam speelde toen sterk de gedachte dat 
het goed zou zijn om lichamelijk gehandi-
capte kinderen in het reguliere onderwijs 
te integreren. Vanaf het begin zag onze 
school dat als een pluspunt.’ Met het con-
cept ‘Kind in groep’ lukte het om met be-
paalde aanpassingen gehandicapte leer-
lingen goed te laten functioneren. ‘Het 
gebouw werd neergezet toen de wijk hier 
uit de grond werd gestampt. Het was een 
rijke tijd, waarin meer kon dan nu. Ons 
gebouw kreeg een lift en een rolstoeltoi-
let. Het was toen echt nieuw dat kinderen 
met een lichamelijke beperking naar de 
reguliere school gingen. Er was dan ook 
veel media-aandacht, onder andere van 
het Jeugdjournaal.’ In het schoolgebouw 
is voor leerlingen met een lichamelijke 
beperking een lokaal aanwezig, waarin 
het Rotterdamse revalidatiecentrum 
Rijndam fysiotherapie en ergotherapie 
verzorgt.

Anders is gewoon!

TOP-scholen  
met de E-factor
Dit is de negende aflevering van 
een reeks artikelen over het pro-
ject TOP-scholen. TOP-staat voor 
Talentvol Openbaar Praktijkvoor-
beeld. 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. 

Een overzicht van alle TOP-scholen 
en de criteria waar zij aan moeten 
voldoen, vindt u op www.vosabb.nl.

passend onderwijs is voor openbare basisschool pluspunt in  
de Rotterdamse wijk prinsenland al 20 jaar heel normaal.  

‘Bij ons is niemand een rare snuiter.’

Jammer, geen mytylkind!
Alleen een goed gebouw is niet genoeg, 
legt Van Noordt Wieringa uit. ‘Je moet 
natuurlijk ook teamleden hebben die het 
zien zitten om een kind in een rolstoel 
in de klas te hebben. Het voordeel was 
dat onze school van vooraf aan begon en 
dat er dus allemaal leerkrachten konden 
worden aangenomen die achter het con-
cept stonden. Het was toen in de positie-
ve zin van het woord pionierswerk. We 
hadden een gloednieuw gebouw in een 
nieuwe wijk en iedereen was enthousi-

ast. Als er een leerkracht was die geen 
mytylkind in de klas had, dan vond die 
dat echt jammer.’ 
De directeur benadrukt dat haar school 
niet alleen openstaat voor kinderen met 
een lichamelijke beperking, maar ook 
voor leerlingen die slechtziend of slecht-
horend zijn of extra aandacht vragen 
vanwege hun gedrag, en natuurlijk ook 
voor ‘gewone’ leerlingen. ‘Je zou kunnen 
zeggen dat het begon met cluster 3, maar 
ook cluster 1-, 2- en 4-leeringen zijn bij ons 

‘Geloof mij:  
er kan echt heel 

veel!’
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welkom. We werden gebeld door een me-
disch kinderdagverblijf met de vraag of 
wij twee kleuters met een aan autisme 
verwante stoornis wilden opnemen. We 
hebben dat op proef gedaan en ze doen 
het hier hartstikke lekker. Ik word altijd 
zo moe van directeuren die overal pro-
blemen zien. Een kind dat slechthorend 
is? Nee, kan niet! Ik vind dat zo’n onzin. 
Geloof mij: als je er als school voor open-
staat en bereid bent om maatwerk te 
leveren, kan er echt heel veel! Alleen ex-
pertise om kinderen met het syndroom 

van Down op te vangen, hebben wij hier 
niet. De protestants-christelijke school in 
de buurt heeft die expertise wel. Daarom 
vinden wij het overbodig om ons ook op 
die groep te richten.’
Dat passend onderwijs niet alleen een 
kwestie is van leerlingen die lichamelijk 
of op het gebied van gedrag van het ge-
middelde afwijken, bewijst de aandacht 
die obs Pluspunt heeft voor begaafde kin-
deren. ‘We werken met Leonardo en met 
Minerva. Leonardo bouwen we nu af, 
omdat we het niet goed vinden dat leer-

lingen die bovengemiddeld intelligent 
zijn de volledige onderwijstijd in een 
aparte klas zitten. Het is juist nodig om 
met allerlei verschillende leeftijdgenoten 
te leren en te leven. Zo werkt het later in 
de maatschappij ook. Met Minerva blij-
ven we extra onderwijs bieden aan be-
gaafde leerlingen, maar zij draaien ver-
der gewoon mee in een gemengde klas, 
waar zij voldoende ruimte krijgen om 
aan hun Minerva-opdrachten te werken.’

Financieel moeilijk
De manier waarop obs Pluspunt invul-
ling geeft aan passend onderwijs, maak-
te indruk op Marja van Bijsterveldt, 
toen zij in het voorjaar als minister van 
OCW een bezoek aan de school bracht. 
Wie weet heeft dat er zelfs toe bijgedra-
gen dat direct na de val van het eerste 
kabinet-Rutte de plannen om drastisch 
op passend onderwijs te bezuinigen 
van tafel gingen. Toch wordt het voor 
de Rotterdamse school in financiële zin 
moeilijk om op dezelfde voet verder te 
gaan. ‘We hebben nu nog maar 14 leer-
lingen uit cluster 3, terwijl dat er twee 
jaar geleden nog 30 waren. De inspectie 
tikte ons op de vingers, omdat het niet 
is toegestaan om mytylkinderen met 
extra geld dat voor hen is bedoeld op 
een reguliere school te plaatsen. Het is 
ook niet mogelijk om ze ingeschreven te 
laten op de mytylschool en bij ons on-
derwijs te laten volgen. De enige oplos-
sing is het aanvragen van een rugzakje. 
Daar kunnen we dan ambulante bege-
leiding mee aanvragen. Dat hebben wij 
hier niet nodig, omdat we zelf al de no-
dige expertise in huis hebben. Daarom 
hebben we afgesproken dat we met het 
rugzakjesgeld onze onderwijsassisten-
ten bekostigen. Het is te hopen dat als 
passend onderwijs straks is ingevoerd, 
het samenwerkingsverband onze aan-
pak zo uniek vindt, dat we voldoende 
geld houden om door te gaan.’ <

Luc de Jonge en Imrane Jahraoui van obs Pluspunt zijn dikke maatjes.
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VO�Gids�in�53�edities�naar�basisscholen
De nieuwe VO Gids is in november verschenen in een oplage van 160.000 exem-
plaren, verdeeld over 53 regionale edities. 

De keuzegids voor voortgezet onderwijs is 
gericht op achtstegroepers en hun ouders. 
Hij is gratis verstuurd naar 5600 basisscho-
len. De reacties van de scholen zijn positief: 
zij zetten de gids vaak in op ouderavonden, 
en bespreken de inhoud met de kinderen 
in de klas. In de VO Gids hebben álle vo-
scholen in een bepaalde regio een vermel-
ding, zodat een compleet beeld ontstaat. 
Daarnaast bevat de uitgave veel artikelen 
voor de aanstaande brugklassers en hun 
ouders, variërend van ‘Tips en trucs voor 
nieuwe vrienden’ tot informatie over de 

schoolkosten. VO-scholen kunnen daar-
naast kiezen voor een – betaalde – presen-
tatie op een eigen pagina. Dit jaar hebben 
258 vo-scholen hiervan gebruikgemaakt. 
Leden van VOS/ABB krijgen korting op 
zo’n eigen pagina. Daartoe heeft VOS/ABB 
afspraken gemaakt met de uitgever van 
de VO Gids, vanwege de meerwaarde die 
deze uitgebreide en fraaie (bewaar)bro-
chure biedt. < Wilt u volgend jaar ook met 
uw school in de VO Gids staan, neem dan 
contact op met uitgever Axel van ‘t Hoen: 
06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl

Nu�instappen�voor�
energievoordeel
Het inkoopcollectief Energie voor Scho-
len bereidt een nieuwe aanbesteding 
voor. Dit zal naar verwachting weer 
voordelige energieprijzen voor het on-
derwijs opleveren. Voor schoolbesturen 
die nog niet meedoen aan het collec-
tief, is dit hét moment om in te stappen.

Op dit moment verzorgt het inkoop-
collectief al voor 5700 schoolgebou-
wen de inkoop van energie. Het 
collectief is opgezet door de verschil-
lende besturenorganisaties, waaronder  
VOS/ABB. Deze werken daarvoor sa-
men met het onafhankelijk adviesbu-
reau Hellemans Consultancy B.V. Scho-
len die aan dit inkoopproject meedoen, 
besparen flink op de kosten van gas en 
elektriciteit. Door de samenwerking 
ontstaat immers een groot inkoopvolu-
me, waarmee voordeel wordt behaald. 
Per 1 januari 2015 heeft het collectief 
een nieuw energiecontract nodig. De 
voorbereidingen voor die aanbesteding 
worden begin 2013 al in gang gezet. Om 
de deelnemers van het collectief hier-
over te informeren, worden regionale 
bijeenkomsten georganiseerd in febru-
ari en maart. Er staan 13 bijeenkomsten 
op de agenda, verdeeld over het hele 
land, dus er is er altijd wel een in uw 
buurt. < Kijk hiervoor op www.energie-
voorscholen.nl. Hier kunnen nieuwe 
deelnemers zich ook aanmelden.

De VO Gids 2013

Gratis informatieavonden voor ouderraden
Speciaal voor ouderraden van openbare scholen organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) tot 31 december 
gratis informatieavonden. Een VOO-adviseur geeft op uw school informatie en interessante voorbeelden over waar u als 
ouderraad mee te maken krijgt.

Schoolbesturen kunnen de avond voor de 
ouderraden van hun scholen aanvragen. 
Het aantal avonden is beperkt, dus wees 
er snel bij. Tijdens de avond wordt u ge-
informeerd over de positie van de ouder-
raad op school en over strategieën om de  

samenwerking met de directie, het 
team, de MR én de individuele ouders  
te verbeteren. Ook kunt u zelf vragen 
stellen over uw eigen schoolsituatie. 
Samen met uw collega’s in de ouder-
raad kunt u na deze bijeenkomst (nog)  

effectiever aan de slag op uw school! < 
Aanvragen? U kunt als openbaar school-
bestuur een informatieavond aanvragen, 
neem contact op met het VOO-secretari-
aat, via: scholing@voo.nl of telefonisch 
met Wendy Melis, 036 5331500.
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 REgEERAkkOORD 
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT EN MIChIEL JONgEwAARD

regeerakkoord biedt 
kansen aan 

het onderwijs

VVD en PvdA zetten met hun 
onderwijsplannen een aantal 
noodzakelijke stappen, zoals 
het investeren in bijscholing 

van docenten en schoolleiders. Het is 
verder een goede zaak dat het nieuwe 
kabinet de regeldruk in het onderwijs 
verder wil verlagen.
Het regeerakkoord geeft ook meer ruim-
te aan samenwerking tussen scholen in 
krimpgebieden. VOS/ABB en VOO teke-
nen hierbij aan dat de positie van het 
openbaar en algemeen toegankelijk on-
derwijs ook in deze gebieden van essen-
tieel belang blijft.  Als samenwerkende 
belangenorganisaties voor het openbaar 
onderwijs hebben VOO en VOS/ABB er-
voor gepleit dat het makkelijker moet 
worden om samenwerkingsscholen tot 
stand te brengen. Het is daarbij essenti-
eel dat, vanuit de grondwettelijke garan-
tiefunctie van het openbaar onderwijs, 
een samenwerkingsschool recht doet 
aan de materiële kenmerken van het 
openbaar onderwijs, zoals algemene 

toegankelijkheid en gelijkwaardigheid 
van opvattingen over religie en levens-
beschouwing. Daarbij moet niet wor-
den vergeten dat ook de (bijvoorbeeld) 
protestants-christelijke of katholieke 
kleur van de samenwerkingspartner 
een gelijkwaardige plaats binnen de 
samenwerkingsschool krijgt. Het is de 
wens van VOS/ABB en VOO dat alle scho-
len toegankelijk zijn voor elk kind en dat 
alle scholen kinderen actief onderwijzen 
in de religieuze of levensbeschouwelijke 
opvattingen die in de Nederlandse sa-
menleving leven. Meer samenwerking 
tussen scholen van verschillende rich-
tingen in krimpgebieden kan daar een 
positieve aanzet toe geven.
In hun gezamenlijke reactie op het re-
geerakkoord gaan VOO en VOS/ABB ook 
in op de plannen van het nieuwe kabi-
net om jonge kinderen met een (taal)
achterstand te verwijzen naar de voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE). Dat is 
een stap in de goede richting, maar het 
zou voor het bestrijden van achterstan-

den nog beter zijn als VVE, onderwijs en 
kinderopvang onder de gezamenlijke re-
gie van het ministerie van OCW komen.

Schoolboeken
Het voornemen van het kabinet om de 
gratis verstrekking van schoolboeken 
in het voortgezet onderwijs weer af te 
schaffen, mag volgens VOS/ABB en VOO 
er niet toe leiden dat ouders voor onnodi-
ge kosten komen te staan. Als de regeling 
inderdaad verdwijnt, moeten vo-scholen 
uitermate zorgvuldig omgaan met het 
samenstellen van boekenpakketten.
VOS/ABB en VOO vinden dat de samen-
werking tussen scholen en ouders in 
het regeerakkoord onvoldoende aan-
dacht krijgt. Het is wel positief dat het 
nieuwe kabinet de positie van ouders 
wil versterken door onder meer de ver-
schillende klachten- en geschillenre-
gelingen te stroomlijnen. < Het volle-
dige commentaar van VOO en VOS/ABB 
op het regeerakkoord is te vinden op 
www.voo.nl en www.vosabb.nl.

het kabinet Rutte II ontziet in zijn 
bezuinigingsplannen het onderwijs. Daarmee 

onderkent het nieuwe kabinet het belang 
van goed onderwijs voor de Nederlandse 

samenleving en krijgen docenten en 
schoolleiders de gelegenheid om belangrijke 

ontwikkelingen in goede banen te leiden. 
Dit staat in een gezamenlijke reactie van de 

vereniging Openbaar Onderwijs (vOO) en 
vOS/ABB.

 kORT NIEuwS
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voor het eerst naar 
de basisschool�

Het kiezen van een basisschool 
is tegenwoordig geen klei-
nigheid. Scholen profileren 
zich op allerlei manieren: 

met een speciaal onderwijsconcept (dal-
ton, jenaplan, ervaringsgericht leren) of 
met een eigen profiel (sportieve school, 
muzikale school, techniekschool). Kom 
er dan als prille vader of moeder maar 
eens achter wat dat allemaal inhoudt. 
Bedenk daarbij dat al die scholen katho-
liek, protestants-christelijk, islamitisch, 
hindoestaans of openbaar kunnen zijn 
en het is duidelijk dat wat extra informa-
tie geen kwaad kan.

Ouderbetrokkenheid
Voor de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) zijn de themabijeenkomsten over 
schoolkeuze nieuw. Tot nu toe waren 
voorlichting en cursussen vooral gericht 
op ouders van wie de kinderen al naar 
school gingen. Maar ouderbetrokken-
heid - sinds jaar en dag een speerpunt 
van de VOO - begint al daarvóór, bij het 
kiezen van een school. Van de Vlag: ‘Je 
merkt in gesprekken met ouders bij peu-
terspeelzalen en kinderdagverblijven dat 
ze twijfelen over de keuze van een school. 
Ook al zijn de ouders zelf goed opgeleid 
en weten ze wel het nodige van het Ne-
derlandse onderwijsbestel, dan nog blijft 
het een lastige beslissing. Mensen wil-
len niet zomaar een school prikken, nee, 
ze willen heel weloverwogen hun keuze 

maken; ze zijn zich terdege bewust van 
hun verantwoordelijkheid voor de start 
van de schoolcarriere van hun kinderen.’

De thema-ochtend
Om zoveel mogelijk jonge ouders te be-
reiken, werkt de VOO samen met het 
plaatselijke Centrum voor Jeugd en Ge-
zin (CJG). Van de Vlag daarover: ‘Die sa-
menwerking bevalt prima, via het CJG 
bereiken wij vrij gemakkelijk de beoogde 
doelgroep.’
Gevraagd naar voorbeelden van vragen 
die in Amersfoort werden gesteld, hoeft 
ze niet lang na te denken: ‘Allerlei vra-
gen over de verschillende onderwijscon-

cepten, zoals: ‘Krijgen de kinderen nog 
wel gewoon les?’, ‘Als ik een traditionele 
school wil, maar geen katholieke, wat is 
dan het alternatief in deze wijk?’ Maar 
ook heel praktische zaken komen aan bod, 
bijvoorbeeld over de inschrijving, over de 
ouderbijdrage en over de manier waarop 
je kunt beoordelen of een school kwalita-
tief goed is.’
Om de ouders een concreet beeld te geven 
van de onderwijslocaties in Amersfoort 
Vathorst, had Van de Vlag vooraf een 
kaart gemaakt waarop alle scholen in 
de wijk waren aangegeven. Aan de hand 
van haar toelichting over denominaties 
en profielen van de scholen, konden de 
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Een nieuwe wijk vol jonge gezinnen. Dat is de kortste manier om Amersfoort vathorst te 
omschrijven. Niet verwonderlijk dat de vereniging Openbaar Onderwijs juist daar een van 
de eerste themabijeenkomsten over het kiezen van een basisschool organiseerde. Adviseur 

Jacomijn van de vlag verwelkomde een tiental ouders van kinderen in de baby-  
en peuterleeftijd in de bovenzaal van restaurant ‘hey pannenkoek’.
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ouders zo meteen zien hoe ver ze voor een 
bepaalde school zouden moeten lopen of 
rijden en wat eventuele andere mogelijk-
heden in de wijk zouden zijn.

Gevoel
De informatie wordt tijdens de thema-
ochtend objectief aangeboden. De VOO 
prijst geen scholen aan. Ook niet de open-
bare. Van de Vlag: ‘Het is van belang dat 
mensen alle informatie krijgen om een be-
wuste keuze te maken. Welke dat uitein-
delijk is, is aan hen. Ik adviseer wel altijd 
om eerst eens op een school te gaan kijken, 
voor een goede schooltijd is het namelijk 
essentieel dat een school bij een kind en bij 
een gezin past. School en thuis moeten op 
elkaar aansluiten. Als ouders en kind een 
‘goed gevoel’ krijgen van de sfeer op een 
school - als de emotionele kant goed zit - 
dan is de kans het grootst dat ouders een 
goed contact opbouwen met het school-
team en met andere ouders.’

Vervolg
De eerste themabijeenkomsten over 
schoolkeuze, behalve die in Amersfoort 
ook één in Barneveld, lieten zien dat de 
informatiebehoefte bij jonge ouders 
groot is. Als het aan Van de Vlag ligt, 
krijgen ze daarom een vaste plaats in het 
voorlichtingsaanbod van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs: ‘Deze ouders we-
ten echt wel hoe ze op internet moeten 
zoeken en ze lezen heus ook hun boe-
ken en tijdschriften over opvoeding en 
onderwijs, maar persoonlijk je vragen 
kunnen afvuren op een deskundige en 

daarna dóór kunnen vragen, is echt es-
sentieel. Bovendien past het goed bij de 
VOO, omdat er een basis wordt gelegd 
voor een duurzame ouderbetrokken-
heid.’

Meer weten?
Indien uw interesse is gewekt en u de 
informatiebijeenkomst ‘Voor het eerst 
naar de basisschool’ ook in uw omge-
ving wilt organiseren, kunt u contact 
opnemen met het bureau van de Ver-
eniging Openbaar Onderwijs in Almere, 
via 036 5331500 of voo@voo.nl. <

Ouders willen heel weloverwogen  
hun keuze voor een school maken
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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

Sinterklaas niet voor iedereen
Hoe kunnen wij als ouderraad de kinderen die van hun ouders niet 
mogen meedoen met Sinterklaas toch bij het feest betrekken? 
De directeur is het er ook niet mee eens dat deze kinderen worden 
buitengesloten, maar heeft de ouders niet kunnen overtuigen.
Het is prijzenswaardig dat u als ouder-
raad geen kinderen wilt buitensluiten, 
maar in dit geval zult u de wens van 
de ouders moeten respecteren. De wet-
gever heeft het mogelijk gemaakt dat 
ouders vrijstelling kunnen vragen van 

bepaalde onderwijsactiviteiten. Met 
name ouders die vanuit hun overtui-
ging moeite  hebben met een dergelijk 
feest, hebben daarmee een wettelijke 
basis om hun kinderen er niet aan te 
laten deelnemen. <

Verplicht op de fi ets
Ons kind moet op donderdag het laatste uur naar gymles. Omdat de 
gymzaal niet dicht bij de school is, stelt de school dat de leerlingen die 
dag op de fi ets moeten komen. In verband met onze werktijden lukt dat 
niet en moeten we haar met de auto naar school brengen. Ze kan het 
nog niet aan om alleen naar de school te fi etsen. Mag de school dan 
onze dochter in een andere klas plaatsen als er gym wordt gegeven?

Nee. Als de gymles niet als eerste les 
van de dag of na de middagpauze 
wordt gegeven, dan is de school ver-
antwoordelijk voor het vervoer naar 
de gymzaal. De school kan u dus niet 
dwingen om uw dochter op de fi ets te 
laten komen. Wellicht kunt u proberen 
of er met uw werk iets valt te regelen, 
maar wanneer dat echt niet mogelijk is, 

dan ligt de verantwoordelijkheid bij de 
school. Het is uw besluit of en wanneer 
zij op de fi ets naar school gaat. Het uit-
sluiten van uw dochter van de gymles 
mag niet vanwege het enkele feit dat 
uw dochter niet met de fiets is geko-
men. Mogelijk kunt u in overleg met de  
school zorgen dat er op school een fi ets 
voor uw dochter aanwezig is. <

Wel laten onderzoeken
Ons kind is wat lastig in de klas en de school vermoedt een aandoening 
in het autistisch spectrum. Wij zijn echter sterk van mening dat er met 
ons kind niets bijzonders aan de hand is en dat een eventueel label van 
ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) hem op lange termijn, door sociale 
uitsluiting, grote schade kan berokkenen.  Wij weigeren dan ook om ons 
kind te laten testen, waardoor we bewust de gang naar het speciaal 
onderwijs blokkeren. Mijn vraag is wat de gevolgen van onze opstelling 
kunnen zijn?

Uiteindelijk kan een school een leer-
ling verwijderen als de school niet de 
ondersteuning kan bieden die een 
leerling nodig heeft. Als u geen diag-
nostisch onderzoek wilt laten uitvoe-
ren, dan kan de school uiteindelijk, 
wegens handelingsverlegenheid, uw 
kind onder de hierboven genoemde 
noemer verwijderen. Een diagnose 

komt niet zomaar tot stand en als 
er niets met uw kind aan de hand 
is, dan zal dat naar voren komen uit 
een onderzoek. Maar als er wel iets is, 
dan heeft uw kind er baat bij dat het 
toegesneden hulp en ondersteuning 
kan krijgen. Of dat een verwijzing 
naar het speciaal onderwijs inhoudt, 
zal uit het onderzoek blijken. <
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Helpdesk van 
VOS/ABB  
De Helpdesk van VOS/ABB geeft 
dagelijks advies en informatie 
aan leden. Mail uw vraag naar 
helpdesk@vosabb.nl of bel op de 
ochtenden van werkdagen naar 
0348-405250.

Telefoon 0348-405250 
helpdesk@vosabb.nl

Medezeggenschap voor  
bovenschools personeel
Op welke wijze is het te regelen dat personeel van een stafbureau formeel 
vertegenwoordigd is of wordt als het gaat om de medezeggenschap?
Bovenschools personeel kan een eigen 
medezeggenschapsraad vormen. Deze 
medezeggenschapsraad (MR) kent dan 
alleen personeelsleden en heeft een mi-
nimale omvang van twee leden. Deze 
MR heeft de bevoegdheden die de Wet 
medezeggenschap op scholen geeft aan 
de personeelsgeleding van de MR. Zie 
ook artikel 3 lid 6 WMS. Er kan ook voor 
worden gekozen om het bovenschools 
personeel onder te brengen bij het per-
soneel van een van de scholen die on-
der het bevoegd gezag valt. Zij worden 

dan in de MR van de desbetreffende 
school vertegenwoordigd. Dit gebeurt 
met name in die gevallen wanneer het 
bestuursbureau is gehuisvest in één 
van de scholen. Het personeel van het 
stafbureau kan ook gekozen worden 
om plaats te nemen in de GMR. Zij zijn 
namelijk ook verkiesbaar daarvoor (arti-
kel 4 WMS). Indien het personeel van het 
bestuursbureau een aparte MR krijgt, 
dient dit wel in het medezeggenschaps-
statuut en het medezeggenschapsregle-
ment te worden opgenomen. <

Switch naar primair onderwijs
Bij ons schoolbestuur heeft een medewerker een LB-functie in het 
voortgezet onderwijs. Deze medewerker heeft gesolliciteerd bij een van 
de scholen naar de functie van vakleerkracht op een basisschool. Dient 
de medewerker ingeschaald te worden in LA of in LB voor die functie?

De leerkracht moet worden bezoldigd 
in de bij zijn functie behorende functie-
schaal, conform artikel 6.1 lid 1 van de 
CAO PO. Wanneer dat een LA-functie is, 

kan geen andere schaal worden gebruikt. 
Het salaris van deze leerkracht in de LB-
schaal is overigens wel leidinggevend 
voor de inschaling in de LA-schaal. <

Jubileumgratificatie
Wanneer worden er rechten opgebouwd bij kort tijdelijk personeel, 
zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de jubileumgratificatie?

Kort tijdelijke werknemers zijn ook 
werknemers in de zin van artikel 1.1 
van de CAO PO (en CAO VO). Dit be-
tekent dat kort tijdelijke werknemers 
dezelfde rechten hebben als werkne-
mers die vast in dienst zijn bij het be-
voegd gezag. Zo kan een werknemer 
met een kort tijdelijk dienstverband 
ook in aanmerking komen voor een 
jubileumgratificatie. Voor de bereke-
ning van de diensttijd voor de jubi-
leumgratificatie maakt het wel een 
verschil of een werknemer een aan-
stelling had voor een periode van drie 
weken voor één dag per week of dat 
hij driemaal een losse vervangings-
aanstelling heeft gehad in die perio-

de voor één dag. Het aantal gewerkte 
uren is gelijk, maar voor het bereke-
nen van de diensttijd moet daarbij 
wel een onderscheid worden gemaakt. 
In het eerste geval is er een diensttijd 
van drie weken, in het tweede geval 
slechts van drie dagen. Dit betekent 
dat op deze wijze de diensttijd in het 
onderwijs dient te worden vastge-
steld. De werkgever, bij wie de kort 
tijdelijke werknemer in dienst is, dient 
de jubileumgratificatie uit te betalen. 
Daarnaast geldt dat voor kort tijdelij-
ke werknemers ook de 36-maandenre-
gel geldt zoals die is neergelegd in de 
artikelen 3.5 en 4.5 van de CAO PO en 
artikel 8.a/b.2 van de CAO VO. <
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Kennismaken met moderne kunst
Na acht jaar kunnen scholen weer 
terecht in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, de plek bij uitstek om 
leerlingen te laten kennismaken met 
moderne kunst. Het museum heeft een 
bijzondere collectie van onder meer 
schilderijen, beelden, design, meube-
len en foto’s.  Sinds de heropening in 
september loopt het er storm: in de eer-
ste twee maanden ontving het museum 
al 200.000 bezoekers. Alsof ze erop za-
ten te wachten. 

Voor de scholen is er een grote keuze uit 
educatieve programma’s met workshops. 
Een van de populairste is ‘So you think… 
you’re an artist’ voor havo- en vwo-scho-
lieren. Deelnemers gaan zich in groepjes 
verdiepen in verschillende kunstwerken 
en in het leven van de betreffende kun-
stenaar. Daarna worden ze geïnterviewd 
over het kunstwerk, alsof ze zelf de kun-
stenaar waren. In het tweede deel van 
het programma gaan de leerlingen aan 
de slag met een creatieve opdracht aan 
de hand van een krantenpagina. Zo ko-
men ze erachter dat het nog niet zo mak-
kelijk is om iets waardevols te creëren.
Basisscholen zijn enthousiast over het 
programma ‘De Stijl – mijn stijl’, over 
kunstenaars als Piet Mondriaan en Ger-
rit Rietveld. In de bijbehorende workshop 
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mogen de kinderen met grote kleurvlak-
ken van vilt zelf composities maken, die 
levensgroot worden geprojecteerd op een 
scherm, zodat ze direct het effect zien.

Blikopeners
Vaak worden scholieren ontvangen door 
jongeren die in het Stedelijk een bijbaan 
hebben. Ze noemen zich de Blikopeners, 
omdat ze ‘de blik van anderen willen ope-
nen’. Zij leiden graag leerlingen rond en 

laten zien wat ze zelf mooi vinden aan de 
moderne kunst. 
Scholen die met een klas naar het Stede-
lijk willen, wordt geadviseerd tijdig te 
reserveren. Het primair onderwijs kan 
gebruikmaken van gratis busvervoer, op 
voorwaarde dat uw school in een straal 
van 60 kilometer rond Amsterdam ligt.  
<  Op de website www.stedelijk.nl/educatie 
is een overzicht van het programma te 
vinden.  
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Het is 2007 als een leerkracht 
van een basisschool in de 
Kop van Noord-Holland op 
het plein surveilleert en een 

voetbal tegen haar hoofd krijgt. De vrouw 
raakt gewond en stelt haar werkgever 
aansprakelijk. De rechtbank in Hoorn 
stelt in 2010 dat de school als werkgever 
inderdaad aansprakelijk is. Het bestuur 
gaat in hoger beroep bij het gerechtshof 
in Amsterdam. Dat wijst de aansprake-
lijkheid in 2011 af. De leerkracht gaat ver-
volgens in cassatie. De Hoge Raad beves-
tigt op 19 oktober 2012 het oordeel van het 
Amsterdamse gerechtshof. De werkgever 
is in dit geval dus niet aansprakelijk.

De zaak
De leerkracht vindt dat de school op het 
plein te weinig toezichthouders inzet en 
dat de situatie daar onoverzichtelijk is. 
Daarom zou er volgens haar op het hele 
plein, en niet slechts op een gedeelte 
daarvan, een voetbalverbod moeten 
gelden. Bij het incident gaat het overi-
gens om een leerling die voetbalt op het 
gedeelte van het schoolplein waar dat 
verboden is.
De vrouw zegt aan het ongeval verschil-
lende klachten te hebben overgehouden, 
zoals hoofdpijn en geheugenverlies, 
waardoor ze niet meer goed kan functi-
oneren. Bovendien stelt zij dat er een on-

geschreven rechtsnorm geldt, die bepaalt 
dat er op het plein van een reguliere 
school één toezichthouder per 20 leerlin-
gen aanwezig moet zijn. Op het moment 
van het ongeluk, spelen er 100 kinderen 
buiten, terwijl de vrouw met slechts één 
collega de situatie in de gaten houdt.  

Het oordeel
Aanvankelijk oordeelt de rechtbank in 
Hoorn dat de werkgever aansprakelijk 
is. Het gerechtshof in Amsterdam stelt 
echter dat de zorgplicht van de werkge-
ver, om te voorkomen dat werknemers 
tijdens het uitvoeren van hun functie 
gewond raken, niet een absolute waar-
borg is. De werkgever moet wel bescher-
ming bieden, maar alleen voor zover die 
redelijkerwijs vereist is in verband met 
de arbeid. Maatregelen hangen volgens 
het hof af van de aard van de werkzaam-
heden, de kenbaarheid van gevaar en de 
kans dat dit optreedt, de ernst van de 
gevolgen en de moeite die het de werk-
gever kost om veiligheidsmaatregelen 
te nemen. Het hof wijst er tevens op dat 
de norm van één toezichthouder per 20 
leerlingen er is voor de veiligheid van de 
leerlingen, en niet voor die van de toe-
zichthouders zelf. Het is ook maar zeer de 
vraag of de inzet van meer toezichthou-
ders dergelijke ongelukken kan voorko-
men. Het is in het algemeen ook niet te 

verwachten dat schade veroorzaakt door 
een voetbal dusdanig is dat die onder de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de werkgever valt. Bovendien hoeft de 
werkgever er niet op voorhand rekening 
mee te houden dat het geraakt worden 
door een voetbal tot ernstig letsel en/of 
vermogensschade leidt. 

In het arrest van de Hoge Raad wordt 
nogmaals benadrukt dat voor ongeval-
len die tijdens werktijd gebeuren niet een 
automatische risicoaansprakelijkheid 
geldt voor de werkgever. Niet elk risico 
kan immers worden uitgebannen bij het 
uitvoeren van werkzaamheden.

Het arrest van de Hoge Raad staat op 
www.rechtspraak.nl (LJN BX7592, zaak-
nummer 12/00410).

Dit artikel is een bijdrage van register-
expert Gysèle Vogeler van BSA Schade-
verhaal, samenwerkingspartner van 
VOS/ABB. <

Leerkracht  
gewond  
door voetbal
Is het schoolbestuur als werkgever altijd aansprakelijk als een leerkracht op het plein 
gewond raakt? De hoge Raad oordeelt van niet.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact 
op met de juristen van de Helpdesk van 
VOS/ABB: 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 of 
helpdesk@vosabb.nl.



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

Opmerkelijk
Wat lelijk!
‘Throughput’ is het lelijkste onderwijs-
woord. ‘Kennisvalorisatie’ en ‘gehar-
moniseerde curriculumopzet’ zijn ook 
heel lelijk. 

De lelijkste onderwijswoorden zijn ver-
zameld door de redactie van Profielen, 
het blad van de Hogeschool Rotterdam, 
dat dit najaar voor de honderdste keer 
verscheen. Er waren tien woorden ge-
nomineerd. Ook de termen ‘innovatie-
implementatie’, ‘profileringstransparan-
tie’, ‘zwaartepuntvorming’, ‘innovatieve 
crossovers’, ‘opleidingenassortiment’, 
‘actieregel’ en ‘eigen-regiemodel’ maak-
ten kans op de titel. In totaal zijn hon-
derd lelijke onderwijswoorden verza-
meld. Opmerkelijk: doordecentralisatie, 
ondersteuningsplanraad en lumpsum-
financiering zitten er niet tussen.  
Kent u nog meer lelijke onderwijs-
woorden (of juist mooie)? Mail ze naar  
mvandenbogaerdt@vosabb.nl.  <

Roze ervaringen 
Spannend dat Jet Bussemaker ook homominister is!

De nieuwe minister van OCW heeft net 
als haar voorganger Marja van Bijsterveldt 
homo-emancipatie in haar portefeuille. De 
Stichting Vrienden van de Gay Krant is blij 
met Bussemaker, omdat zij ‘roze ervaringen’ 

heeft. Dat klinkt spannender dan het is. Toen 
ze in 2010 staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport was, reikte Bussema-
ker een keurmerk uit aan het Amsterdamse 
homobejaardenhuis Rietvinck. <

Roomse rakker: 
alle scholen 
openbaar!
Alle scholen openbaar moeten worden, 
zo klinkt het uit roomse hoek.

De onmiskenbaar rooms-katholieke An-
toine Bodar - immer gehuld in kerkelijk 
zwart met wit boordje en gezegend 
met een zoetgevooisd Brabants accent 

- vraagt zich in het blad Schooljournaal 
van CNV Onderwijs af of het bijzonder 
onderwijs nog wel nodig is. ‘Is het niet 
beter om van alle scholen openbare 
scholen te maken en naast het verplich-
te vak algemene levensbeschouwing af-
zonderlijke lessen in te voeren met een 
katholiek, protestants-christelijk, isla-
mitisch of joods-humanistisch karak-
ter?’ Als er katholiek boven de deur van 
een school hangt ‘dan moet de school 
dat ook uitdragen’, aldus Bodar. Een in-
spirerend advies! <

Record regenwormen lokken
Leerlingen uit Rotterdam hebben 415 regenwormen bij elkaar gedanst.

Natuurmonumenten vindt dat kinderen 
dicht bij de natuur moeten staan. Daarom 
werd in een park een groot evenement ge-
organiseerd om wormen te lokken. De leer-
lingen van de Blijbergschool in Rotterdam-
Noord verbraken met 415 regenwormen het 
Nederlandse record. Volgens boswachter 
Angelique Aerts waren de omstandighe-

den ideaal: ‘Het was goed wormenweer, 
beetje vochtig, niet te koud.’ De wormen-
dans was de aftrap van OERRR, waarmee 
Natuurmonumenten wil laten zien wat 
je in de natuur allemaal kunt beleven. De 
Partij voor de Dieren hoeft zich niet druk te 
maken: de regenwormen werden na afloop 
vrijgelaten. <

Slappe damesknieën

Vrouwen hebben aan zichzelf te wijten dat ze minder verdienen dan mannen.

Twee onderzoeksters uit de Verenigde Sta-
ten wijzen erop dat vrouwen de oorzaak 
voor hun relatief lage verdiensten niet 
moeten zoeken in het feit dat zij overver-
tegenwoordigd zijn in sectoren zoals het 
onderwijs, waar de gemiddelde salarissen 
lager zijn dan in het mannelijke bedrijfs-

leven. De achterstand komt volgens hen 
vooral doordat vrouwen zich tijdens sala-
risonderhandelingen veel te slap opstellen. 
Vrouwen krijgen dan ook het advies om tij-
dens salarisonderhandelingen niet zozeer 
leuk, lief, aardig, leuk gekleed en eventueel 
mooi, maar vooral assertief te zijn. <


