
magaZIne Voor het oPenBaar onderwIjS
Nummer 5, september 2013

een goede mr stelt veel vragen

Hoe techniek interessant wordt voor leerlingen

nieuw concept voor voor 
hoogbegaafde kleuters



De ZyXEL switches worden geïnstalleerd en onderhouden door 
Skool Automatisering. De Switches worden geleverd aan de 
stichtingen De Basis, Primus, Proloog en Gearhing. Hiermee 
voegt Skool Automatisering 80 scholen toe aan het volledig 
beheerde netwerk. Dankzij de ondersteunende diensten 
SkoolControl en de webdienst MijnSkool kunnen bijna 10.000 
leerlingen en meer dan 1100 medewerkers leren en werken 
in de cloud. Meer dan 1200 bassisscholen werken hiermee 
zorgeloos met computers in de klas.

De ZyXEL switches zorgen voor een hoge prestatie van het 
netwerk. De nieuwe netwerkswitches zijn uitgerust met de 
modernste L2 functies (Layer2), zoals high-speed GbE (Gigabit 
Ethernet) to desktop, 10GbE uplink, PoE (Power over Ethernet) 
technologie en IPv6 compatibiliteit. 

De voordelen van een oplossing 
met ZyXEL

› Bouw een � exibele, interactieve leeromgeving 
 met toegang tot de cloud voor leerlingen en 
 docenten binnen en buiten de school.

› U krijgt een betrouwbaar, veilig en snel netwerk 
 waardoor u zich kunt focussen op lesgeven.

› Leerlingen worden beschermd tegen de online 
 gevaren van het internet.

› Breidt de onderwijservaringen van uw leerlingen 
 uit met innovatieve, bewezen technologie die 
 betaalbaar en op maat geleverd worden.

› Zet uw school op de kaart als koploper met de 
 modernste leermiddelen. 

 

ZyXEL – The Networking Expert SECURITY  SWITCH  FTTx SOLUTIONS  WLAN  HOME

The Switch Expert
ZyXEL voorziet 80 basisscholen in Friesland van nieuwe
ZyXEL XGS1910/GS1910 Smart Managed switches. 

END TO END
SOLUTIONS

S M A L L  T O  M E D I U M  B U S I N E S S

ZyXEL–THE NET WORKING EXPERT

END TO END
SOLUTIONS

S M A L L  T O  M E D I U M  B U S I N E S S

T H E  N E T W O R K I N G  E X P E R T

ZyXEL education Solution Guide

Meer informatie op www.skool.nl
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redactIoneel 
Beeld: martIne SPrangerS 

Recent bericht in de krant: ‘Megaorder IHC, maar geen vakman te vinden’. Het artikel 
gaat over scheepsbouwer IHC Merwede, die voor een miljard euro (!) zes schepen gaat 
bouwen voor de Braziliaanse olie-industrie. Dat levert werk op voor 300 technici, 
zoals lassers. Maar terwijl Nederland tegen een groeiende werkloosheid aanhikt, 
worden deze werknemers uit Oost-Europa, Spanje en Portugal gehaald. Volgens de 
directie omdat er in Nederland te weinig technici op mbo- en hbo-niveau zijn om dit 
werk te doen. En IHC is niet het enige bedrijf dat deze noodkreet slaakt, want – goed 
nieuws - het aantal orders in het bedrijfsleven stijgt de laatste tijd weer. 
Hoe komt het dat deze bedrijven geen Nederlandse vaklieden kunnen vinden? Mis-
schien heeft het deels te maken met de lonen die deze bedrijven willen betalen, 
zoals de vakbonden beweren. Maar tegelijk is het een feit dat de uitstroom van de 
technische opleidingen jaarlijks kleiner is dan het aantal technici dat met pensioen 
gaat. De tekorten lopen op: de Universiteit Maastricht heeft berekend dat we in 2014 
al 63.000 technici tekort komen. 
Hoe kun je de jeugd van nu overtuigen dat kiezen voor techniek slim is? Daar breken 
vmbo-scholen zich het hoofd over. Op die scholen wordt immers de eerste keuze ge-
maakt. Wordt het handel en economie, of techniek? Veel scholen zien met lede ogen 
de aanmeldingen voor techniek teruglopen. Wat zij kunnen doen, is laten zien dat 
techniek niet alleen een baangarantie oplevert, maar ook leuk is. Zoals het openbare 
Kennemer College in Heemskerk dat doet, met redelijk succes (zie pagina 14 en 15 van 
dit nummer). Maar het zou ook slim zijn als scholen werken aan de communicatieve 
vaardigheden van hun techniekleerlingen. Want het blijkt dat juist die functies in de 
techniek waarbij het óók op communicatie aankomt, goed betaald worden. Logisch, 
want daar is de concurrentie uit de lagelonenlanden ineens veel minder: Polen en 
Portugezen kunnen wel lassen, maar spreken geen Nederlands. Het is de combi-
natie van technische kennis en taalvaardigheid, waarmee we ónze kinderen een 
voorsprong kunnen geven. 
Daarnaast zullen leerlingen moeten ontdekken dat het werk in de techniek steeds 
meer hightech wordt en hoe interessant dat is. Het tijdperk van ontdekken is sowie-
so weer aangebroken, nu de zomer voorbij is. Heel veel leerlingen zijn begonnen op 
nieuwe scholen: niet alleen in brugklassen, maar ook op de nieuwe Steve JobsScholen 
of – in krimpgebieden - in een nieuwe fusieschool, zoals die in Groningen, die de naam 
‘De Expeditie’ heeft gekregen. Een passende naam, want een expeditie is een ontdek-
kingstocht. Ik wens álle leerlingen in Nederland een mooie ontdekkingstocht toe. <
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Kijk voor meer informatie  
op onze website of neem  

vrijblijvend contact op.

050 - 549 11 05
info@rapportomslagen.nl

www.rapportomslagen.nl
wanneer je een tien wil scoren

met het rapportomslag!

VOO is expertisecentrum voor ouders 
en personeel op school, met speciale 
aandacht voor medezeggenschap en 
ouders in het primair en voortgezet 
onderwijs: opleider voor ouders, 
personeel en leerlingen in de MR 
en ouderraad, met gespecialiseerde 
adviseurs en een landelijk netwerk 
van trainers. 

Kies uw eigen thema
– Overgang PO-VO
–  School en thuis: hoe ondersteun ik 

mijn kind?
–  Communicatie tussen ouders en school
–  Meedenken met de school
–  Huiswerk
–  Passend onderwijs
–  Pesten
–  Mediawijsheid

–  De identiteit en kernwaarden 
van het openbaar onderwijs

–  Andere tijden
–  Moet onze school straks fuseren?
–  Tussen- en buitenschoolse opvang
–  Wegwijs in onderwijsland
–  Burgerschapsvorming
–  Filosoferen met kinderen
–  Leesplezier en leesbevordering
–  Jonge kinderen en televisie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER SCHOLING EN 
ADVIES OP WWW.VOO.NL/SCHOLING OF BEL 036 5331500

VOOR  OUDERS  EN  OUDERR ADEN

VOO-OUDERAVONDEN

    Kosten: VOO-leden € 315,00; niet-leden € 375,00   Vragen? Neem contact met ons op via (036) 5331500 of scholing@voo.nl
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Kopiëren = stelen
De educatieve uitgeverijen zijn het meer dan zat dat er in 
het onderwijs op illegale wijze boeken worden gekopieerd. 

In Trouw komt Frank van Amerongen van de Commissie Au-
teursrecht (GCA) van de Groep Educatieve Uitgeverijen aan het 
woord: ‘Het is stelen. Met dat geld hou je de innovatie tegen 
voor nieuw lesmateriaal en hou je het salaris in waar auteurs 
recht op hebben.’ Hij ziet de kopieerdrift als neveneffect van 
de Wet gratis schoolboeken die in 2008 is ingevoerd. Ouders 
hoeven sindsdien ook in het voortgezet onderwijs niet meer 
te betalen voor de boeken. De scholen krijgen per leerling een 
boekenbudget van 321,50 euro, maar de praktijk wijst uit dat 
dit budget te laag is.
In het regeerakkoord staat dat de ‘gratis’ schoolboeken in het 
voortgezet onderwijs verdwijnen. Naar verwachting zal dat 
in 2015 gebeuren. Het gaat om een bezuiniging van 55 miljoen 
in 2015 en 185 miljoen in de jaren erna. Het huidige systeem 
van inkoop door scholen blijft in stand. <

Openbare basisschool weer op de agenda
Er komt een nieuwe peiling naar de behoefte aan een openbare basisschool in het Noord-Limburgse dorp Maasbree. 

Als uit het onderzoek blijkt dat er nog 
steeds voldoende ouders openbaar pri-
mair onderwijs willen, zal de gemeente 
Peel en Maas bekijken hoe een openbare 
basisschool in het dorp gerealiseerd kan 
worden. Dat heeft verantwoordelijk wet-
houder Paul Sanders (VVD) aan dagblad De 
Limburger laten weten. Een groep ouders 

strijdt al acht jaar voor openbaar onder-
wijs in het dorp. Een zelfstandige school 
is niet haalbaar, omdat de stichtingsnorm 
niet wordt gehaald. Een dislocatie van 
openbare basisschool De Omnibus in het 
naburige Baarlo zou in principe wel kun-
nen. VOS/ABB ondersteunt de oudergroep 
in Maasbree die openbaar basisonderwijs 

wil. In magazine School! stond in februari 
2012 een interview met Margreet Schouren, 
een van de initiatiefnemers, en directeur-
bestuurder Peter Adriaans van de Stichting 
Akkoord! primair openbaar, waartoe de 
openbare basisscholen in de gemeenten 
Peel en Maas, Venlo, Horst aan de Maas en 
Beesel behoren. <

Nieuwe VOO-teamtrainingen 
De Vereniging Openbaar Onderwijs breidt dit schooljaar 
het dienstenpakket uit met nieuwe teamtrainingen voor 
personeel. Bent u op zoek naar een cursus of training, neem 
dan contact met ons op. Voor bij de VOO aangesloten scholen 
geldt een aantrekkelijk ledentarief.

De trainingen kunnen een of meerdere dagdelen beslaan en 
gaan onder meer over taakbelasting en taakbeleid op school, 
communiceren met ouders, samenwerken met de ouderraad 
en MR, een slecht-nieuwsgesprek voeren, openbaar onderwijs 
als ontmoetingsonderwijs, burgerschapsvorming, een sterk 
schoolprofiel, passend onderwijs en krimp. 
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met beleidsadviseur Flora Breemer, via (036) 533 
1500 of f.breemer@voo.nl. Schoolleiders kunnen een cursus-
datum afspreken via het cursussecretariaat, (036) 533 1500 of 
scholing@voo.nl. Meer informatie over alle trainingen vindt 
u op www.voo.nl/scholing. <

Gratis bijeenkomsten over doordecentralisatie
VOS/ABB organiseert in oktober met adviesbureau Hevo twee bijeenkomsten over de verschuiving van het buitenonderhoud 
van basisscholen van de gemeenten naar de schoolbesturen.

Adviesbureau Hevo, waarmee VOS/ABB op het gebied van on-
derwijshuisvesting samenwerkt, weet precies wat de kansen 
en de risico’s van doordecentralisatie zijn. 
Deelname aan een van de (inhoudelijk identieke) bijeenkom-
sten op 3 oktober bij VOS/ABB in Woerden en op 11 oktober op 

een nog te bepalen locatie in of bij Assen is gratis voor leden van  
VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij). 
Beide bijeenkomsten zijn van 09.30 tot 12.00 uur. <  Aanmelden 
kan via secretariaatvereniging@vosabb.nl. <
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Zelfbewust 
leider?
Goed onderwijs vereist goed 
leiderschap. Daarom organi-
seert VOS/ABB de leergang 
Zelfbewust leiderschap in het 
openbaar onderwijs.

Met de leergang, verspreid over 
zeven dagen van oktober tot 
en met juni, kunnen schoollei-
ders hun maximale potentieel 
ontwikkelen. Uitgangspunt 
hierbij zijn persoonlijke waar-
den, waarmee zelfbewuste 
leiders van hun (openbare) 
school een omgeving kun-
nen maken die uitnodigt tot 
leren, ontmoeten en samen-
werken. Senior beleidsmede-
werker Hans Teegelbeckers 
van VOS/ABB coördineert de 
leergang. De inhoud wordt 
in opdracht van VOS/ABB 
verzorgd door de bureaus 
Leeuwendaal, De Coachtrain 
en Godding & Co. Alle infor-
matie staat op www.vosabb.nl 
(u kunt een printvriende-
lijke brochure van de website 
downloaden). <

School als duizenddingendoekje
De druk op de basisschool als oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen gaat 
niet ten koste van de tijd voor taal en rekenen, maar wel van andere traditionele vakge-
bieden. Dat staat in het rapport Over de volle breedte van de Inspectie van het Onderwijs.

Als onderdeel van de andere traditionele 
vakgebieden waarvoor minder tijd beschik-
baar is, noemt de inspectie de expressievak-
ken. Die hebben niet alleen ingeboet aan tijd, 
maar ook aan vakspecialisten. In het rapport 
is ook aandacht voor het bewegingsonder-
wijs. Hoewel daarvoor in het primair onder-
wijs de diploma-eis is teruggekeerd, geven 
veel basisscholen zelf aan niet aan alle kern-
doelen voor bewegingsonderwijs te voldoen. 

De informatie die over de wereldoriënteren-
de vakken beschikbaar is, wijst uit dat er te 
veel leerlingen zijn die de standaarden niet 
halen. Op grond van de Citoscore uit 2012 kan 
gesteld worden ‘dat er op het terrein van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en burger-
schap aanwijzingen zijn voor positieve resul-
taten’. De inspectie signaleert echter ook dat 
de kennisontwikkeling bij de leerlingen op 
deze gebieden nog te wensen overlaat. <

MR-regiobijeenkomsten over krimp
Dit schooljaar organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs in het hele land regiobij-
eenkomsten over krimp voor medezeggenschapsraden. De bijeenkomsten kunnen ook 
door scholen worden aangevraagd.

VOO-adviseur Jeroen Peters verzorgt de regio-
bijeenkomsten.Als MR krijgt u informatie en 
handreikingen over het omgaan met de gevol-
gen van teruglopende leerlingenaantallen. In 
het bijzonder wordt gekeken naar de positie 
van de MR, de mogelijkheden om het beleid te 
beïnvloeden en de mogelijkheden om beslui-

ten te wijzigen. De bijeenkomsten duren van 
20 tot 22 uur, onder meer op 24 september 2013 
in Assen, 1 oktober 2013 in Arnhem en 8 okto-
ber 2013 in Utrecht. U kunt zich op aanmelden 
voor een zo’n bijeenkomst of zelf op school een 
bijeenkomst aanvragen. Kijk op www.voo.nl/
scholing voor alle mogelijkheden. <

Onderzoek: makkelijker leren  
met sociale media
Leerlingen gebruiken sociale media op grote schaal bij hun huiswerk. Ze tippen 
elkaar over YouTube-filmpjes van andere docenten die beter kunnen uitleggen of 
geven elkaar advies. Ook ondersteunen ze elkaar actief bij het maken van huis-
werk via Whatsapp. 

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Samen leren 
– Tieners en sociale media’ van de Stich-
ting Mijn Kind Online en de Stichting 
Kennisnet. Zij ondervroegen 1500 scho-
lieren tussen 10 en 18 jaar. Het blijkt dat 
de scholieren elkaar via de sociale me-
dia vragen stellen over het huiswerk en 
48 procent maakt wel eens een foto van 

aantekeningen of samenvattingen om 
die naar elkaar te sturen via Whatsapp. 
Van de ondervraagden zoekt 61 procent 
extra informatie over de leerstof op 
YouTube op. Driekwart van de tieners 
zou meer gebruik van sociale media in 
de les leuk vinden. Toch vindt maar 13 
procent het belangrijk dat een leraar 

sociale media gebruikt. Ze vinden het 
belangrijker dat een leraar goed kan 
uitleggen (84%). < Het onderzoek is te 
downloaden op kennisnet.nl/media-
wijsheid.
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Sterrenschool Zevenaar is TOP!
De Sterrenschool Zevenaar is Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld op het gebied van educatief partnerschap. Wethouder 
van onderwijs Staring reikte in augustus het bijbehorende certificaat aan de school uit. Hij toonde zich daarbij al net zo trots 
als directeur Lidwien Kok.

Kok ziet de ouders van haar leerlingen als 
partners in educatie. Zij laat in alles blij-
ken dat ouders een onmisbare schakel zijn 
in de keten voor goed onderwijs. Dat dit 
wordt gewaardeerd, blijkt uit het feit dat 
deze nieuwe school fors groeit, ondanks 
het feit dat Zevenaar en omgeving te ma-
ken hebben met demografische krimp 
en dalende leerlingenaantallen. Toen de 
school in 2011 begon, waren er vijf leer-
lingen. Nu zijn het er ruim 100 en in de 
loop van het jaar worden het er circa 120. 
De Sterrenschool heeft flexibele school-

tijden, waardoor ouders gemakkelijker 
werk en zorg kunnen combineren. Maar 
dat is niet het enige waarmee de school 
zich onderscheidt. Het gaat volgens Kok 
vooral om de visie op ouderbetrokken-
heid: ‘Wij nemen ouders serieus, en dat 
gebeurt helaas niet overal in het onder-
wijs. Ik heb na een aanmelding altijd een 
uitgebreid gesprek met de ouders, want 
zij kennen het kind het beste. Ik leg uit 
dat we sámen verantwoordelijk zijn voor 
het onderwijs en het welzijn van hun 
kind. Dan merk ik dat er iets met ouders 

gebeurt. Er ontstaat een brug, waarover 
we samen heen en weer kunnen lopen.’
Het project Talentvol Openbaar Praktijk-
voorbeeld (TOP) van VOS/ABB is bedoeld 
om aan de hand van de kernwaarden van 
het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs inspirerende voorbeelden te 
laten zien. < Kent u een TOP-school of is 
uw school TOP? U kunt dat aan VOS/ABB 
melden via excellent@vosabb.nl. Of 
u neemt contact op met projectlei-
der Marleen Lammers: 06-10946652,  
mlammers@vosabb.nl. 

Asbestbericht klopt niet

Een bericht in Trouw over de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die op schoolbesturen zou worden afgestuurd, geeft 
een onjuist beeld van de situatie.

Trouw suggereert ten onrechte dat 
schoolbesturen die nog geen asbestinven-
tarisatie in hun gebouwen van vóór 1994 
hebben laten uitvoeren de ILT op hun 
dak krijgen. In werkelijkheid vraagt de 
ILT besturen of er asbestinventarisaties 
zijn uitgevoerd. Met de informatie die uit 

de vragenronde komt, wordt de Atlas van 
de leefomgeving geactualiseerd. In deze 
online atlas kan iedereen zien waar as-
bestcontroles zijn geweest.Staatssecreta-
ris Wilma Mansveld van Infrastructuur 
en Milieu liet in maart van dit jaar weten 
dat schoolbesturen niet wettelijk tot as-

bestinventarisaties worden verplicht. Het 
is natuurlijk wel verstandig dergelijke 
checks te laten uitvoeren om daarmee uit 
te sluiten dat leerlingen, personeelsleden 
en andere gebruikers van een schoolge-
bouw gezondheidsrisico’s lopen die ver-
band houden met asbest. <

Blij met het TOP-certificaat: wethouder Staring, Lidwien Kok, Hans Teegelbeckers namens VOS/ABB en leerlingen van de Sterrenschool.
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Segregatie en versplintering  
liggen op de loer

Maak richtingvrije  
scholen écht richtingvrij
Staatssecretaris Sander Dekker wil dat ouders gemakkelijker eigen scholen kunnen 
stichten. Daarom komt hij met een wetsvoorstel dat de richtingvrije planning van 
scholen mogelijk maakt. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) voorziet grote 
risico’s bij dit voorstel, omdat het de mogelijkheid van nieuwe segregatie en versnip-
perd onderwijs in de hand werkt. 
De staatssecretaris, die met zijn brief reageert op het advies van de Onderwijsraad 
over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet, betwijfelt of het huidige scho-
lenaanbod in voldoende mate aansluit bij de wensen van ouders. Want ongeveer 
tweederde van de scholen heeft een katholieke of protestants-christelijke grond-
slag, terwijl een groot deel van de samenleving niet meer kerkelijk is. Bovendien 
ziet de meerderheid van de Nederlandse samenleving een levensovertuiging als 
een persoonlijke aangelegenheid. De staatssecretaris stelt vier maatregelen in het 
vooruitzicht. Daarvan is de richtingvrije planning de belangrijkste. Hiermee wordt 
de planningssystematiek van scholen gewijzigd. 
De oprichting van een school wordt voortaan getoetst via een directe behoeftepei-
ling onder ouders, in de vorm van ouderverklaringen. Als er onder ouders voldoende 
animo is, kan elke onderwijsfilosofie of een willekeurig levensbeschouwelijk concept 
de grondslag van een school vormen. Vervolgens valt de nieuwe school wel onder een 

- eventueel nieuw - bijzonder of openbaar bestuur, maar dat is voor de bekostiging 
verder niet relevant. Dekker vindt het een belangrijke stelselwijziging, maar benoemt 
in zijn brief slechts mogelijke ondoelmatigheid als een ongewenst effect. 

Dekker maakt de weg vrij voor ouders en schoolbesturen om nieuwe scholen te 
stichten, terwijl de bestaande verzuilde structuren overeind blijven, en zelfs verder 
worden uitgebouwd met allerlei nieuwe richtingen, zoals de ict-school en de excel-
lentie-school. Sociale segregatie en versplintering van het onderwijssysteem liggen 
volgens de VOO op de loer. 
Ouders en schoolbesturen krijgen nog meer dan in 1917 het recht om scholen voor ge-
lijkgestemden in te richten. Terwijl onze samenleving vraagt om scholen die uitgaan 
van ontmoeting en verdraagzaamheid, komt de staatssecretaris met een plan voor 
scholen volgens het principe ‘apart en vooral niet samen’. Wij vinden het goed om 
bij het stichten van nieuwe scholen de wensen van ouders te betrekken en niet uit te 
gaan van het bestaande verzuilde bestel. Daarmee komt ons ideaal ‘school’ (zonder 
denominatie) een stap dichterbij. Maar maak richtingvrije planning dan ook echt 
richtingvrij en plaats het buiten het verzuilde onderwijssysteem. Want een echte 
richtingvrije school vindt zijn grondslag niet in één richtinggevende levensbeschou-
wing of onderwijsfilosofie. De hedendaagse school moet midden in de samenleving 
staan en rekening houden met de wensen van alle ouders en niet van één groep. Zo’n 
school heeft geen verzuilde basis meer nodig, maar is gewoon een school. Met zijn 
eigen identiteit en specialismen, maar wel voor iedereen. <

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

Bert-Jan Kollmer
Directeur Vereniging  
Openbaar Onderwijs



 

•   
• 
•  
• 
• 
•  
• 
• 
•   
•  
• 



Magazine voor het openbaar onderwijs | 11

PeSten 
tekSt: mIchIel jongewaard

Beeld: oBS de lIndert

leerlingen van obs de lindert uit het drentse linde hebben samen een cd opgenomen, 
waarmee zij aandacht vragen voor de gevolgen van pesten. de cd werd overhandigd aan de 

burgemeester roger de groot van de gemeente de wolden en de opbrengst komt ten goede 
aan de pas opgerichte Fleur Bloemen Stichting. 

Dick Oelen is directeur van drie 
basisscholen van Stichting 
Wolderwijs, waaronder De 
Lindert. Het initiatief voor 

de cd is afkomstig van Wilma Fieten, zo 
vertelt hij. Wilma is een ouder van de 
school, die ook actief is als zangeres. ‘Het 
viel haar op dat de sfeer op onze school zo 
goed is en dat kinderen van alle leeftij-
den hier probleemloos samen spelen. Na 
de pestincidenten die de afgelopen tijd in 
het landelijke nieuws zijn geweest, kreeg 
Wilma het idee om iets te doen met dit 
onderwerp.’
Volgens Dick Oelen is de veilige schoolcul-
tuur van De Lindert vooral terug te zien in 
de rustige omgang tussen de leerlingen. 
‘We zijn met 37 leerlingen best een kleine 
school en dat betekent dat leerlingen in 
combinatieklassen zitten. Ze kennen el-
kaar goed, maar zijn dus ook gewend om 
met oudere en jongere kinderen om te 
gaan. Die cultuur op school, waarin bo-
vendien elk kind wordt gewaardeerd om 
zijn eigen kwaliteiten, vind ik erg belang-
rijk. Ik ben ervan overtuigd dat dit helpt 
om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. 
Onze leerkrachten hebben weliswaar van 
nature al aandacht voor elk kind, maar 
we hebben er ook voor gezorgd dat zij al-
lemaal kanjertraining kunnen geven. Op 
die manier proberen we extra oog te heb-
ben voor eventuele uitval of problemen 
van een kind en proberen we iedereen 
voldoende handvatten te geven om zich 
te ontplooien. Daarbij helpt natuurlijk 
wel dat we een prachtige buitenspeel-
ruimte hebben en als team veel tijd voor 
het onderwijs inzetten. 

Oelen denkt dat de schoolgrootte en het 
feit dat de kinderen uit eenzelfde omge-
ving komen, het misschien wat makke-
lijker maken om een goede sfeer te cre-
eren. Maar de wereld is groter dan het 
dorp Linde. Daarom wil De Lindert dat 
de eigen leerlingen leren omgaan met 
andere kinderen. ‘We werken intensief 
samen met obs Reestzicht in Drogterop-
slagen en De Bosrand in Kerkenveld. We 
doen uitwisselingsprojecten en ook als 
schoolteams leren we van elkaar. Ons 
schoolbestuur Wolderwijs vindt mo-
biliteit van leerkrachten belangrijk en 
inmiddels maken leerkrachten daarvan 
regelmatig gebruik. De kennis die ze er-
gens anders opdoen, nemen ze mee in 
hun loopbaan.’ 
De cd met het anti-pestlied, die de kinderen 
hebben opgenomen, werd onder veel be-
langstelling van ouders en buurtbewoners 
gepresenteerd. Dat gebeurde bij de Muur 
Tegen Geweld in De Wijk. Wilma Fieten en 

de kinderen van De Lindert zongen het lied 
‘Toverstafje voor de pijn’, dat zij samen met 
hun muziekleraar Frank Boerrigter instu-
deerden. De Fleur Bloemen Stichting heeft 
de school inmiddels genomineerd voor de 
Fleur Bloemen Award 2014.
Dick Oelen is trots op de cd, maar vooral 
op zijn leerlingen en hun betrokkenheid 
bij hun school. ‘Onze kinderraad is een 
goed voorbeeld van hoe de kinderen al 
jong leren om mee te denken en mee te 
praten. Een goed voorbeeld van begin-
nend actief burgerschap. Maandelijks 
komt onze kinderraad bijeen en denken 
de kinderen mee over van alles en nog 
wat. Vaak gaat het over het schoolplein, 
speelgoed, maar bijvoorbeeld ook over 
de vraag hoe de vervelende geurtjes op 
het toilet kunnen worden tegegenge-
gaan. Nu staat er een luchtverfrisser in 
de meisjes-wc. Geregeld door de kinder-
raad.’ < De cd is online te bestellen via 
www.wilmafieten.nl.

De Lindert neemt  
cd op tegen pesten

De kinderen van obs De Lindert in een studio in Zeewolde voor de opname van hun lied.
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tekSt: lucy Beker
Beeld: harry tIelman

Bram van der linden is sinds kort directeur van obs de expeditie in de stad groningen: een 
nieuwe school die na de vakantie van start ging met een feestelijke onthulling van de naam. 

de 239 leerlingen komen van twee kleine schooltjes, die allebei zijn opgeheven: obs de dijk en 
obs de doefmat. de fusie is niet zonder slag of stoot gegaan, maar de rust is nu weergekeerd. 

Waarom is deze scholenfusie 
doorgezet?
‘De Doefmat en De Dijk waren allebei 
met hun leerlingenaantallen onder 
de opheffingsnorm gezakt. Hierdoor 
moesten de scholen met steeds minder 
mensen en middelen de kwaliteit waar-
borgen. Het waren kleine schooltjes met 
respectievelijk 160 en 110 leerlingen, alle-
bei in de wijk Beijum. In deze wijk staan 
vrij veel scholen, waardoor de leerlingen 
enorm verdeeld waren. Ons openbaar 
schoolbestuur in Groningen, O2G2, heeft 
liever scholen met minimaal 250 leerlin-
gen omdat de kwaliteit van onderwijs 
dan beter op peil te houden is. Ik begrijp 
dat wel, want er zijn gewoon voldoende 
financiële middelen nodig om bijvoor-
beeld remedial teaching en interne be-
geleiders te kunnen inzetten. Zelf vind 
ik een omvang van zo’n 300 leerlingen 
ideaal. Ik hoop dat De Expeditie nu in die 
richting gaat groeien.’

Wat vinden de ouders ervan?
‘De ouders waren aanvankelijk boos. Het 
is natuurlijk nooit leuk als de school van 
je keuze wordt opgeheven. Door die weer-
stand heeft het fusieproces lang geduurd. 
Met name de ouders van De Dijk hadden 
er moeite mee, omdat zij heel bewust voor 
die school hadden gekozen vanwege het 
Montessori-concept. Voor deze nieuwe 
school hebben we een nieuw onderwijs-
concept ontwikkeld. De ouders van De 
Doefmat stonden daar heel positief tegen-
over, zij gingen snel meedenken. Uitein-
delijk hebben we gelukkig ook de meeste 

ouders van De Dijk kunnen betrekken, 
hoewel er een aantal is vertrokken. Inmid-
dels is er tevredenheid over het onderwijs-
concept van de fusieschool. Het was even 
wennen, maar de sfeer in de school is nu 
hartstikke goed.’

Wat houdt het nieuwe 
onderwijsconcept in?
‘Het belangrijkste kenmerk van ons con-
cept is dat we focussen op wetenschap 
en techniek. We willen de kinderen 

nieuwsgierig maken, leren open vragen 
te stellen en stimuleren zelf na te den-
ken. Dit hangt samen met een bepaalde 
werkhouding van de leerkracht. Om de 
leerkrachten hierin te scholen hebben 
we traject opgezet in samenwerking met 
de Universiteit van Groningen. Verder 
hebben we bewust gekozen voor com-
binatiegroepen. Er zijn voldoende leer-
lingen om jaarklassen te maken, maar 
wij denken dat kinderen in combinatie-
groepen beter leren samenwerken en 
zelfstandig werken. Ook ervaren ze zo 
dat mensen verschillend zijn en dat je 
elkaar kunt helpen. Natuurlijk controle-
ren we continu of de onderwijskwaliteit 
op orde is.’

Wat doet uw school aan de 
kernwaarden van openbaar 
onderwijs?
‘Wij willen rust en veiligheid bieden 
aan al onze leerlingen. We hebben hier 
kinderen van verschillende culturen en 
levensbeschouwingen en ook leerlin-
gen met een beperking en een rugzakje. 
In deze omgeving kunnen de kinderen 
goed leren om respectvol met anderen 
om te gaan, wat voor achtergrond die 
ander ook heeft. Voor iedereen is er een 

’n plekje. Door de verschillende feesten 
mee te vieren, van suikerfeest tot kerst, 
krijgen kinderen een beeld van elkaars 
achtergrond.’

Waarom wilt u op deze plek 
gefotografeerd worden?
‘Deze foto is genomen bij de feestelij-
ke onthulling van de naam van onze 
nieuwe school. Die laat ik hier voor het 
eerst zien: De Expeditie. Die naam is 
gekozen uit een aantal inzendingen 
van ouders en kinderen. Een originele 
naam, waar ik blij mee ben. In een ex-
peditie gaan mensen samen op pad om 
de wereld te ontdekken. Dat past per-
fect bij ons concept!’ <

‘We hebben bewust gekozen  
voor combinatiegroepen’

VIjF Vragen 

Fusieschool van start 
met nieuw concept
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 technIek
tekSt: lucy Beker
Beeld: lucy Beker en jorg VeldhuIS

‘Techniek heeft  
de toekomst’

het is wonderlijk dat vmbo-leerlingen niet in de rij staan voor de sector techniek, want 
die biedt het meeste werk. de overheid maakt zich zelfs zorgen, want ons land heeft 

meer technici nodig. toch is er een school die – tegen de landelijke tendens in - het aantal 
techniekleerlingen ziet stijgen: het kennemer college in heemskerk. hoe doen ze dat?

Dit voorjaar hebben werkgevers, 
werknemers en onderwijs een 
groot Techniekpact afgeslo-
ten: een investeringsfonds 

om techniek in het onderwijs te stimu-
leren, gebaseerd op 22 afspraken met het 
bedrijfsleven. Alles om meer leerlingen 
richting techniek te krijgen, omdat dit 
de sector is waar de komende jaren het 
meeste werk voorhanden is. Sterker nog: 
in een tijd van stijgende werkloosheid 
worden in de techniek personeelstekor-
ten verwacht. Op alle niveaus. Tot 2020 
zijn er jaarlijks 30.000 technici nodig, zo 
staat in het Techniekpact. Daarom moet 
het aantal techniekleerlingen omhoog. 

‘We steken er heel veel energie in’, rea-
geert directeur Marleen Lemstra van 
het Kennemer College VMBO/PRO. Ze 
noemt concrete projecten, persoonlijke 
leerroutes en gastlessen door rolmodel-
len (liefst oud-leerlingen). Haar school, 
precies op de grens tussen Heemskerk en 
Beverwijk, telt 880 leerlingen op de Mavo 
en 1000 leerlingen in vmbo-basis, -kader 
of gemengde leerweg, van wie 150 op het 
VakCollege. Nog eens 230 leerlingen zit-
ten op de aanpalende praktijkschool. 

Vorig jaar ontving Lemstra een zware ka-
binetsdelegatie, die op haar school de in-
spanningen voor het techniekonderwijs 
kwam bekijken. Het waren de toenma-
lige ministers Maxime Verhagen (Bin-
nenlandse Zaken), Marja van Bijsterveldt 
(OCW) en Henk Kamp (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid), een week voordat het 

eerste kabinet-Rutte viel. De boodschap 
van dit bezoek: kies technisch, want 
techniek heeft de toekomst.

Een echt product maken
De aanpak van het Kennemer College 
kenmerkt zich door intensieve samen-
werking met lokale ondernemingen. In 
deze regio zijn dat veel metaalbedrijven, 
waarvan uiteraard TaTa Steel (het voor-
malige Hoogovens) de bekendste is. De 
school heeft de samenwerking vastge-
legd in een convenant. ‘Onze leerlingen 
kunnen bij die bedrijven op bezoek, en 
later een snuffelstage en een lintstage 
doen’, vertelt Gerrit Veldhuis, teamlei-
der techniek van het Kennemer College. 
‘Bovendien organiseren we projecten 
waarin onze leerlingen voor bedrijven 
werken aan een echte opdracht.’ Zo 
hebben de techniekleerlingen voor een 
dierenasiel een roestvrijstalen honden-
vangkooi ontworpen en gemaakt en op 
het festival Young Art in Beverwijk mee-
gewerkt aan de technische inrichting 

van een 3D-paviljoen. Voor de tuin van 
kasteel Assumburg hebben leerlingen 
weers- en vandaalbestendige geldpalen 
ontworpen waarin bezoekers een finan-
ciële gift achter kunnen laten. In dezelfde 
kasteeltuin gaan derde-klassers techniek 
komend schooljaar een kunstobject rea-
liseren met een plaatselijke kunstenaar. 

Techno Challenge
Het Kennemer College is ook actief 
deelnemer aan de Techno Challenge, 
een initiatief van Tata Steel. Daarvoor 
assembleren de leerlingen elektrische 
karts. Bovendien zette de school samen 
met Tata Steel en netwerkbedrijf Allian-
der het Sunrider-project op, waarvoor de 
leerlingen aerodynamische ligfietsen 
bouwden. Een geweldige uitdaging voor 
de vmbo’ers, zo’n voertuig bouwen waar-
mee ze vervolgens ook echt wedstrijden 
mogen rijden. ‘Het zijn allemaal manie-
ren om de jongens met allerlei techni-
sche snufjes te laten kennismaken’, zegt 
Veldhuis. 

Betaalde reclame op de werkkleding van de leerlingen: een school moet inventief zijn.
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Om al deze projecten te financieren, moet 
de school wel inventief zijn. Niet alleen 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van subsidies en worden betaalde op-
drachten voor het bedrijfsleven uitge-
voerd, maar ook is de school begonnen 
met reclame op de werkkleding van de 
leerlingen. De bedrijfsnaam op de ach-
terkant van het shirt, in een serie, kost 
175 euro. Een hoofdsponsor die ook adver-
teert op de mouw en de broek betaalt 875 
euro. Het idee slaat aan bij bedrijven in 
de regio. Er staan al heel wat namen op 
de schoolwerkkleding.

Persoonlijke leerroutes
Naast al deze inspanningen om tech-
niek aantrekkelijk te maken, investeert 
het Kennemer College in persoonlijke 
leerroutes. ‘Leerlingen van vmbo-k en -b 
die cognitief wat meer aankunnen, bie-
den we aan om een aantal theoretische 
vakken op mavo-niveau te doen. Of an-
dersom: mavo-leerlingen die dat willen, 
krijgen extra techniek’, vertelt Lemstra. 
Voor deze leerlingen is een nieuwe route 
opgezet: de thbo-route, met meer uitda-
ging op zowel theoretisch als praktisch 
gebied. ‘Dan hebben we nog het VakCol-

lege, speciaal voor leerlingen die op hun 
12e jaar al heel gemotiveerd zijn voor 
techniek of zorg. Zelfs leerlingen die een 
mavo- of havo-advies hebben, komen 
voor deze route. Zij krijgen vanaf het 
eerste jaar meer praktijkvakken, naast 
theorie. Door samenwerking met de 
mbo-opleidingen van het Nova College 
kunnen we op het VakCollege een door-
gaande leerweg vmbo/mbo aanbieden.’

 ‘Door het niveau te verhogen, maken 
we techniek aantrekkelijker’

Veldhuis: ‘We krijgen dus steeds meer on-
derwijs op maat. Daarmee maken we het 
onszelf niet makkelijk, maar de docenten 
pakken het goed op’. Lemstra vult aan: 
‘Door zo het niveau te verhogen, maken 
we de sector Techniek ook weer aantrek-
kelijker voor meer leerlingen.’
Al deze inspanningen werken wel, want 
op het Kennemer College kiezen leer-
lingen vaker voor techniek dan elders. 
Toch blijft het moeite kosten. Lemstra 
weet hoe dat komt: ‘Meisjes kiezen nog 
altijd, heel traditioneel, vaak voor Zorg 
en Welzijn. Bij jongens is de sector Sport, 
Dienstverlening en Veiligheid populair. 
Dat komt soms omdat ze het uniform in-
teressant vinden, maar ook omdat hun 
ouders vaak denken dat de dienstverle-
ning schoner werk is en meer kans op 
een baan biedt. In werkelijkheid is het 
andersom: er liggen meer kansen in de 
techniek. Alleen al door de vergrijzing 
zijn meer vaklieden nodig, en als wij ze 
niet leveren, worden ze uit het buiten-
land gehaald. Als onze jeugd dan tege-
lijkertijd geen werk heeft, is dat wel erg 
zuur. Daar komt bij dat techniek steeds 
meer high-tech wordt en minder zwaar 
en vies. Ouders zouden techniek meer 
moeten waarderen.’
Bij de kinderen ziet Veldhuis dat wel een 
beetje komen. Want: ‘Ik zie steeds vaker 
dat ze hun werkkleding in de pauze aan-
houden. Dat is een goed teken. Dan zijn 
ze er toch trots op.’ <

Marleen Lemstra en Gerrit Veldhuis bij een ligfiets die door de leerlingen is gebouwd.

technIek 
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Focus op levensbeschouwelijke vorming
Vakspecialisten voor levensbeschouwelijke vorming in het openbaar basisonderwijs 
kunnen geestelijke stromingen, burgerschapsvorming, filosoferen en waardenoriëntatie 
samenbrengen. dat stellen godsdienstpedagoog erik renkema en docent Ineke Struijk.

Staatssecretaris Sander Dekker 
van OCW is teruggefloten: hij 
mag van een ruime meerderheid 
in de Tweede Kamer niet de sub-

sidie voor godsdienstig en humanistisch 
vormingsonderwijs (g/hvo) in de open-
bare scholen stopzetten. Dekker wilde 
daarmee structureel 10 miljoen euro 
per jaar binnenharken, geld dat hij no-
dig zegt te hebben voor wat hij zelf een 
verschuiving van onderwijsbudgetten 
noemt, maar wat in feite neerkomt op 
een bezuiniging. 
Dat de Tweede Kamer hiertegen in ver-
zet kwam, was mede te danken aan een 
succesvolle politieke lobby die VOS/ABB 
voerde in samenwerking met het Dien-
stencentrum GVO en HVO, dat deze vorm 
van onderwijs in de openbare scholen 
verzorgt. Ook de VOO tekende de petitie.
Godsdienstpedagoog Erik Renkema van 
Hogeschool Windesheim en docent Ineke 
Struijk van de Brede School Academie in 
Utrecht snappen het verzet van de Twee-
de Kamer tegen de voorgenomen subsi-
diestop voor g/hvo, maar zij vinden dat er 
méér moet zijn dan alleen deze vorm van 
onderwijs: ‘Een van de zes kernwaarden 
van openbaar onderwijs is dat er actief 
aandacht moet zijn voor uiteenlopende 
levensbeschouwelijke, godsdienstige 
en maatschappelijke waarden. Als een 
school alleen aan levensbeschouwelijk 
onderwijs doet door g/hvo te laten geven, 
wordt het gebied als het ware geparkeerd 
bij de vakleerkracht g/hvo. Levensvra-
gen van leerlingen zijn natuurlijk niet te 
beperken tot dat ene uurtje in de week. 
Bovendien zijn de vragen niet voorbe-
houden aan het selecte groepje leerlin-
gen van wie de ouders voor gvo of hvo 
kiezen.’ 

Ze constateren dat er maar weinig een-
duidigheid is over de opdracht van g/hvo. 
Het is volgens hen bovendien een vakge-
bied dat geen volledig pakket aan levens-
beschouwelijke vorming aanbiedt en dat 
culturele waarden en godsdienstige en 
levensbeschouwelijke diversiteit links 

laat liggen. ‘Het draait bij g/hvo nadruk-
kelijk om de verbinding van levensvra-
gen aan één levensbeschouwing. Het 
kind wordt dus ingeleid in één specifieke 
traditie. Het is bij wet geregeld dat ouders 
in het openbaar onderwijs daarvoor kun-
nen kiezen, omdat ze bijvoorbeeld willen 
dat hun kind zich verdiept in de protes-
tants-christelijke traditie.’

Diploma Openbaar Onderwijs
Renkema en Struijk vinden die wette-
lijke taak te beperkt. Ze benadrukken 
de rol van de groepsleerkracht bij le-
vensbeschouwelijk onderwijs. ‘Deze rol 
wordt onderschat. Natuurlijk, hij of zij 
is verplicht aan geestelijke stromingen 
en burgerschapsvorming te doen, maar 
hiermee zijn we nog niet bij de genoem-
de kernwaarde. Zoals gezegd: levens-
beschouwelijk onderwijs is méér. De 
groepsleerkracht moet oog hebben voor 
de verschillende achtergronden van de 
leerlingen. De veelgehoorde neutraliteit 
van de openbare scholen sluit absoluut 
niet uit dat die aandacht hebben voor 

levensbeschouwelijk onderwijs.’ Deze 
constatering was voor VOS/ABB en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs reden 
om werk te maken van het Diploma 
Openbaar Onderwijs. Dit diploma wordt 
afgegeven aan pabo-studenten die zijn 
opgeleid in het verzorgen van levensbe-

schouwelijk onderwijs in de openbare 
school. Het wordt ook aangeboden als 
nascholingsprogramma voor huidige 
leerkrachten.
De praktijk wijst uit dat veel groepsleer-
krachten de vaardigheden en kennis mis-
sen om leerlingen, juist in de openbare 
school, levensbeschouwelijk te begelei-
den. ‘In het basisonderwijs wordt veel 
van groepsleerkrachten gevraagd. Niet 
zelden is levensbeschouwelijk onder-
wijs dan het kind van de rekening’, aldus 
Renkema en Struijk. ‘Daarnaast vragen 
recente opvattingen over dit onderwijs 
van de leerkracht om verbinding te leg-
gen tussen de waarden van leerlingen, 
hun persoonlijke levensbeschouwelijke 
biografie en verschillende bronnen. In 
deze opvattingen worden de ontwikke-
lingsgebieden geestelijke stromingen, 
burgerschapsvorming, filosoferen en 
waardenoriëntatie samengebracht. Een 
reguliere groepsleerkracht heeft hiervoor 
de tijd niet en is er ook niet voldoende 
voor opgeleid. Daarom pleiten wij voor 
vakspecialisten, die in de openbare scho-
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‘Vakspecialist begeleidt leerlingen  
in alle diversiteit’
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Focus op levensbeschouwelijke vorming

len aan levensbeschouwelijk onderwijs 
de aandacht kunnen geven die het ver-
dient. Deze vakspecialisten zijn niet 
gericht op één specifieke traditie, maar 
kunnen in alle diversiteit leerlingen le-
vensbeschouwelijk begeleiden. Het zijn 
bij voorkeur specialisten uit bestaande 
schoolteams. Samen met de reguliere 
groepsleerkracht begeleiden zij leerlin-
gen, coachen ze de groepsleerkrachten 
en de g/hvo-leerkracht en organiseren 
ze met regelmaat identiteitsoverleg. Dit 

biedt kansen om het levensbeschouwe-
lijk onderwijs in de openbare basisscho-
len te vernieuwen.’
< Wilt u meer weten over levensbe-
schouwelijke vorming en het Diploma 
Openbaar Onderwijs? Ga dan naar  
www.openbaaronderwijs.nu (home 
> pabo-studenten). U kunt hierover 
ook contact opnemen met beleidsme-
dewerker Ma rleen L a m mers va n 
VOS/ABB: 06-10946652, mlammers@
vosabb.nl.

Jeugdliteratuur en 
levensbeschouwing
Een openbare basisschool is actief plu-
riform en voldoet pas aan de uitgangs-
punten van godsdienstvrijheid en waar-
denrijk onderwijs als er aandacht is voor 
levensbeschouwelijke vorming. Jeugd-
literatuur kan hierbij een rol spelen, stelt 
pabo-student Eveline Bouter van de Hoge-
school Windesheim.

Bouter liep stage in de onderbouw van een 
openbare basisschool in Apeldoorn. Het 
viel haar op dat op geen enkel moment 
levensbeschouwelijke vorming aan bod 
kwam. Ook in de schoolgids stond er niets 
over vermeld. ‘Omdat ik zelf wel aandacht 
zou willen besteden aan levensbeschou-
welijke vorming, maar niet goed weet op 
welke manier dit het beste kan gebeuren, 
en ik straks het liefst in de onderbouw in het 
openbare basisonderwijs aan de slag zou 
willen gaan, ben ik op zoek gegaan naar de 
waarde van het gebruik van jeugdliteratuur 
bij levensbeschouwing in de onderbouw 
van het openbare basisonderwijs. Bijna alle 
jonge kinderen houden er namelijk van om 
voorgelezen te worden, en ik was dan ook 
nieuwsgierig naar de mogelijkheden die 
het werken met kinderboeken bij levens-
beschouwelijke vorming te bieden heeft.’
In haar eindscriptie over levensbeschouwe-
lijke vorming schrijft zij dat jeugdliteratuur 
hierbij goed kan worden ingezet, omdat in 
elk kinderboek wel een thema te vinden is 
dat erbij aansluit. ‘Allerlei kinderboeken 
zijn hiervoor geschikt: prentenboeken, 
gedichten, sprookjes, fabels, legenden, 
mythen, sagen en verhalen uit het Oude 
Testament.’
Bouter concludeert dat leerkrachten van 
openbare basisscholen jeugdliteratuur 
kunnen gebruiken bij werkvormen die 
op dit moment al worden ingezet bij le-
vensbeschouwelijke vorming, zoals het 
voeren van gesprekken en het geven van 
een beeldende opdracht. Bovendien biedt 
jeugdliteratuur volgens haar de leerkrach-
ten mogelijkheden om de werkvormen uit 
te breiden. Op deze manier kunnen openba-
re basisscholen hun levensbeschouwelijke 
uitgangspunten van actieve pluriformiteit, 
godsdienstvrijheid en waardenrijk onder-
wijs waarborgen.

leVenSBeSchouwIng 
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 hoogBegaaFdenonderwIjS
tekSt: martIn Van den Bogaerdt
Beeld: ruBen oreel

Op maandag 12 augustus heeft 
de regio Zuid, en daarmee ook 
De Tweemaster-Kameleon in 
Oost-Souburg op Walcheren, 

het nieuwe schooljaar afgetrapt. Het was 
tevens het begin van een deeltijdkleuter-
klas voor hoogbegaafde nieuwkomertjes. 
In het voorjaar haalde de openbare ba-
sisschool er al het regionale en landelijke 
nieuws mee.
Directeur John Eckhardt legt uit dat hoog-
begaafde kleuters niet alleen maar in de 
poppenhoek willen spelen, maar ook an-
dere interesses hebben die aanmerkelijk 
verder reiken. ‘Je moet er als school voor 
zorgen dat deze kinderen extra worden 
uitgedaagd’. Op de vraag hoe hij herkent 

Passend onderwijs voor 
hoogbegaafde kleuters

openbare basisschool de tweemaster-kameleon in oost-Souburg heeft een eigen concept 
voor hoogbegaafde leerlingen ontwikkeld: SterQ! de eerste kleuterklas werkt er inmiddels 

mee. want:‘je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen’, zegt directeur john eckhardt.

dat een jong kind extra begaafd is en of 
het belangrijk is om daar als school op in 
te spelen, geeft hij letterlijk een tekenend 
voorbeeld. ‘De gemiddelde kleuter tekent 
een koppoter, een poppetje dat bestaat 
uit een hoofd en twee beentjes. De juf 
geeft daar terecht complimenten voor. 
Maar een hoogbegaafde leerling denkt 
al veel meer in beelden. Die ziet geen kop-
poter voor zich, maar bijvoorbeeld een 
prinses met wenkbrauwen, oorbelletjes 
en een neus, en probeert dat heel nadruk-
kelijk te tekenen. Om zich heen hoort zo’n 
kind van de juf dat koppoters zo mooi 
zijn. Dat kind kan daardoor aan zichzelf 
gaan twijfelen en onderpresteren door 
ook koppoters te gaan tekenen, omdat 

dat kennelijk de norm is’. Dit proces kan 
er volgens Eckhardt mede toe leiden dat 
een hoogbegaafd kind de motivatie tot 
leren verliest, gedragsproblemen gaat 
ontwikkelen en in het ergste geval in het 
reguliere onderwijs ontspoort.

SterQ!
De Tweemaster-Kameleon richt zich al 
jaren op hoogbegaafde leerlingen. In au-
gustus 2009 kwam de eerste combinatie-
klas voor deze kinderen uit de groepen 5 
tot en met 8. Een jaar later waren er twee 
hoogbegaafdenklassen voor de groepen 3 
tot en met 5 en de groepen 6 tot en met 8. 
Sinds kort is daar dus de klas voor hoog-
begaafde kleuters aan toegevoegd. 
Eerst opereerde de school onder de vlag 
van Leonardo Onderwijs, maar omdat 
de samenwerking met deze organisatie 
volgens Eckhardt niet naar wens ver-
liep, staat de school daar sinds vorig jaar 
los van. Nu profileert De Tweemaster-
Kameleon zich in het openbaar basis-
onderwijs op Walcheren met het eigen 
concept SterQ!. 
‘Wij hebben hard gewerkt om met onze 
eigen visie de klassen op poten te zetten. 
Nu, na vier jaar, weten we prima hoe het 
moet. We geven meer sturing dan veel 
andere scholen met hoogbegaafdenklas-
sen. Dat vinden wij nodig, omdat ook 
hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld 
niet uit zichzelf vragen om de regeltjes 
voor d’tjes en t’tjes. Ook wil geen enkel 
hoogbegaafd kind de tafels leren. Lo-
gisch, want ze kunnen die sommetjes 
via allerlei omwegen prima zelf uitreke-

Uniek in Friesland: het Comperio College
Steeds meer scholen richten het onderwijs in voor hoogbegaafde leerlingen. Het open-
baar primair onderwijs in de Friese gemeenten Oost- en Weststellingwerf begon onlangs 
met het Comperio College.

Het officiële startsein werd eind augustus op twee scholen gegeven: in openbare basis-
school De Boekhorst in Oosterwolde en in de Tuindorpschool in Wolvega. Beide scholen 
vallen onder de Stichting Comperio voor openbaar primair onderwijs in de Stellingwer-
ven. De stichting noemt het concept ‘uniek in Friesland’. 
De doelstelling van het Comperio College is om tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van hoogbegaafde kinderen, vooralsnog uit de groepen 7 en 8, zowel op intel-
lectueel, sociaal-emotioneel als creatief gebied. Eén dag in de week komen hoogbegaafde 
kinderen met gelijkstemden op een van de twee bovengenoemde basisscholen onder 
begeleiding van een gespecialiseerd onderwijsteam bij elkaar ‘om te leren leren, te 
leren denken en te leren samenwerken’. Het Comperio College heeft een eigen website: 
www.comperiocollege.nl.
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nen. Maar soms is het toch handig om de 
tafels uit het hoofd te kennen, omdat dat 
tijdwinst oplevert. Niet alles komt van-
zelf uit kinderen. We zagen dat er hiaten 
werden gecreëerd.’

Naadloos doorleren
‘De laatste jaren focussen we erop om 
kinderen eerder binnen te krijgen’, ver-
volgt de directeur. ‘Veel hoogbegaafde 
leerlingen die in het onderwijs vastlo-
pen, hebben al twee of drie scholen ge-
had voordat ze bij ons komen. Hoe later ze 
binnenkomen, hoe meer ze gefrustreerd 
raken in het leren en hoe moeilijker het 
wordt en hoe langer het duurt om ze 
weer op het pad te krijgen. We hebben 
gemerkt dat naarmate hoogbegaafden 
jonger bij ons binnenkomen, ze veel min-

der problemen meenemen. Het is van be-
lang dat ook deze kinderen naadloos in 
het onderwijsproces meegaan en blijven 
doorleren.’ 
Eckhardt benadrukt dat zeker niet alle 
hoogbegaafde leerlingen vastlopen, en 
dat het dus ook niet altijd verstandig is 
om hen in een speciale klas te plaatsen. 
‘Het gaat bij ons om de profielen van leer-
lingen van wie je kunt verwachten dat 
ze in een reguliere klas gedragsproble-
men krijgen, omdat ze anders en in een 
hoger tempo leren en daardoor kunnen 
ontsporen. Ik probeer de geschiedenis 
van een kind terug te halen. Dat doe ik 
in gesprekken met de ouders, omdat zij 
hun kind het beste kennen. We gebrui-
ken ook de SiDi-lijst voor de signalering 
en diagnosticering van het vermoeden 

van een ontwikkelingsvoorsprong of 
hoogbegaafdheid, maar wat uit het ge-
sprek met de ouders komt, vinden wij het 
belangrijkst. De volgende fase is dat we 
het kind observeren door het minimaal 
een dag te laten meedraaien. In 95 pro-
cent van de gevallen zien we dat het ver-
moeden van hoogbegaafdheid, dat we op 
basis van het gesprek met de ouders al 
hadden, wordt bevestigd.’
Dat speciale aandacht voor hoogbe-
gaafde leerlingen belangrijk is, blijkt 
uit de reacties van hun ouders. ‘Ze ver-
tellen ons dat ze ineens een heel ander 
kind in huis hebben, dat sneller werkt en 
zich niet meer afwijkend gedraagt. Dat 
merken we ook in school. Zodra de groep 
een klik heeft met de nieuwe leerling 
en andersom, vallen de kwartjes. Het 
kind ontdekt dat het anders is maar niet 
gek.’ < Voor meer informatie over het 
concept SterQ! en het hoogbegaafdenon-
derwijs aan kleuters neemt u contact op 
met directeur John Eckhardt van openbare 
basisschool De Tweemaster-Kameleon in 
Oost-Souburg: tweemaster-kameleon@
archipelscholen.nl.

John Eckhardt: ‘Hoe jonger ze binnenkomen, hoe minder problemen’.

‘Dan gaat hij ook koppoters tekenen, 
omdat dat kennelijk de norm is’



20 | School! 5 - septeMber 2013

 leVenSBeSchouwIng
tekSt en Beeld: martIn Van den Bogaerdt

Hoe openbaar is  
gereformeerd?
Veel christelijke scholen maken de idealen van het openbaar onderwijs beter waar dan het 
openbaar onderwijs zelf. dat vindt harry lamberink, algemeen directeur van de Vereniging 
voor gereformeerd Primair onderwijs noordoost-nederland.

Hij twitterde zijn stelling in 
het kader van het debat in 
de Tweede Kamer over de 
voorgenomen stopzetting 

van de subsidie voor het Dienstencen-
trum GVO en HVO, dat godsdienstig en 
humanistisch vormingsonderwijs in de 
openbare scholen verzorgt. Zijn tweet 
was een antwoord op een bericht van 
Kamerlid Joël Voordewind, die via Twit-
ter bekendmaakte dat hij namens de 
ChristenUnie een motie indiende om le-
vensbeschouwelijk onderwijs op open-
bare scholen te behouden. Deze motie 
tegen de structurele bezuiniging van 
10 miljoen euro per jaar kwam mede 
tot stand dankzij een actieve lobby 
van VOS/ABB in samenwerking met 
het Dienstencentrum GVO en HVO en 
de VOO. Een ruime meerderheid in de 
Tweede Kamer schaarde zich erachter, 
inclusief de regeringsfracties van VVD 
en PvdA.

Hoe is het leven goed?
Wat bewoog Lamberink om zijn tweet de 
wereld in te sturen? En waarom denkt hij 
dat veel christelijke scholen de idealen 
van het openbaar onderwijs beter waar-
maken dan de openbare scholen zelf? 
‘Dat had te maken met een aantal er-
varingen in het openbaar onderwijs’, 

reageert Lamberink op deze vragen. ‘Ik 
sprak met een bestuurder uit het open-
baar onderwijs over de voorgenomen 
stop van de subsidie voor godsdienstig 
en humanistisch vormingsonderwijs. 
Voor hem maakte dat niets uit. Gods-

dienst hoorde niet in de openbare school 
thuis, vond hij. Dat moesten de ouders 
zelf maar regelen. Maar godsdienst en 
levensbeschouwing zijn een wezenlijk 
onderdeel van de samenleving, dus moet 
ook het openbaar onderwijs daar volgens 
mij boodschap aan hebben. Het is in het 
belang van alle leerlingen dat de school 

aandacht besteedt aan de vraag hoe het 
leven goed is. Daar was deze bestuurder 
dus niet in geïnteresseerd en dat verbaas-
de mij hogelijk.’

Diversiteit
Rechtvaardigt de ervaring van Lambe-
rink de inhoud van zijn tweet? Hoe zit 
het bijvoorbeeld in de gereformeerde 
scholen met de diversiteit, die zo ken-
merkend is voor het openbaar onderwijs? 
‘Mijn tweet had vooral betrekking op de 
protestants-christelijke en katholieke 
scholen’, verduidelijkt Lamberink nu. ‘De 
scholen die ik vertegenwoordig, zijn van 
de vrijgemaakte zuil. Een tijd lang waren 
het toelatingsbeleid en het benoemings-
beleid gekoppeld aan de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt. Maar de wereld is 
veranderd. De strikte verzuiling en de 
automatische loopjes die daarbij hoor-
den, zijn voorbij. Ook in onze kring is de 
blik breder geworden en neemt de exclu-

LVGS kleine netwerkorganisatie
In november 2011 nam Harry Lamberink na acht jaar afscheid als directeur van het 
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS). Hij maakte de over-
stap naar de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland 
met in totaal vijftien basisscholen in de provincies Groningen en Drenthe. 
Zijn overstap volgde op het besluit om de koepelorganisatie voor gereformeerd on-
derwijs in sterk afgeslankte vorm voort te zetten als netwerkorganisatie en onder te 
brengen bij de Besturenraad voor protestants-christelijk onderwijs. Dit besluit had 
te maken met de oprichting van de PO-Raad en VO-raad en met het feit dat de gere-
formeerde schoolbesturen vonden dat ze met 24 euro per leerling per jaar een veel te 
hoog ledentarief betaalden (ter vergelijking: het ledentarief van VOS/ABB is 2,50 euro 
per leerling per jaar).

‘Openbaar onderwijs moet hier  
ook een boodschap aan hebben’
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siviteit af. We hebben niet meer alleen 
leerlingen uit de vrijgemaakte hoek, 
maar van alle christelijke denominaties. 
Onze scholen zijn een afspiegeling van 
de christelijke samenleving, met de na-
druk op christelijk. Het klopt inderdaad 
dat we alleen christenen toelaten, in die 
zin blijft de diversiteit op onze scholen 
dus beperkt.’ 
Die beperking betreft ook de moeite 
die gereformeerde scholen hebben met 
leerlingen en personeelsleden die uiting 
geven aan hun homo- of biseksualiteit 
of met hen die openlijk transgender zijn. 
Lamberink noemt dit binnen het gere-
formeerd onderwijs een ‘schuurpunt’. 
‘Wij zijn meer dan in het openbaar on-
derwijs normatief over het gedrag van 
mensen. We verwachten dat ze niet al-
leen in God geloven en de Bijbel lezen, 
maar dat ze dat ook vertalen in hun le-
ven. Als mensen die bij ons werken dat 
niet meer doen, kunnen ze verwachten 
dat we het gesprek met ze aangaan. Dat 
kan in het uiterste geval tot ontslag lei-
den. Een school heeft idealen en maakt 
op basis daarvan keuzes. Zo kun je niet 
werken in het openbaar onderwijs als 
je een racist bent. Voor ons geldt dat dus 
ook voor praktiserende homoseksuelen, 

omdat God en de Bijbel, die homoseksu-
eel gedrag verbieden, voor ons richting-
gevend zijn. Maar dit is wel een van de 
ingewikkeldste onderwerpen voor ons. 
Dat er vanuit openbaar onderwijs kritiek 
op is, kan ik snappen.’

Moslimwereld
De diversiteit komt volgens Lamberink 
wel tot uiting in de contacten die gerefor-
meerde scholen hebben. ‘Een aantal jaren 
terug deden leerlingen van de Gerefor-
meerde Schoolgemeenschap Randstad in 
Rotterdam hun maatschappelijke stage 
samen met leerlingen van een zwarte 
school in de buurt. Het was daarvoor 
nodig dat ze zich inleefden in de mos-
limwereld. Wat beweegt die mensen? 
Het is nuttig om je die vraag te stellen, 
omdat kinderen moeten leren met wie 
ze samenleven. Ook wij komen allerlei 
mensen uit andere kringen tegen. Dat is 
het typisch actief plurale, dat we ook in 
het gereformeerd onderwijs vormgeven.’
Essentieel binnen het openbaar onder-
wijs is dat verschillende godsdiensten 
en levensovertuigingen op basis van 
gelijkwaardigheid aan bod komen. Lam-
berink is daar voorstander van, maar hij 
hecht ook aan het duale bestel. ‘Het is 

voor de samenleving belangrijk dat elk 
mens een idee en een overtuiging heeft 
ten aanzien van het goede leven. Zo kan 
hij of zij met passie meebouwen aan de 
samenleving van morgen. Je kunt met 
elkaar van mening verschillen over de 
ideale samenleving en toch construc-
tief met elkaar samenwerken. Voor een 
christen geldt dat ieder mens zijn naaste 
is, ook al verschil je nog zo van overtui-
ging. Dat leren wij aan onze leerlingen. 
Maar het is wel inherent aan elke over-
tuiging dat jouw overtuiging in zekere 
zin de beste is. Ik geloof wat ik geloof, 
zo denkt een humanist of een moslim 
ook. Daar hoort natuurlijk wel bij dat we 
elkaar als gelijkwaardigen met respect 
behandelen, want anders belanden we 
in talibanachtige toestanden.’

Samenwerking
Lamberink ziet veel haken en ogen aan 
de samenwerkingsschool en heeft hele-
maal niets met het concept ‘school’ van 
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar On-
derwijs, dat boven de denominaties uit-
stijgt. Dat heeft volgens hem alles te ma-
ken met het karakter van het onderwijs. 
‘De vorming tot goede burgers, zeg maar 
de opvoeding, neemt in het funderend on-
derwijs een prominente plaats in. Kinde-
ren, zeker als ze jong zijn, moeten een co-
herent wereldbeeld opbouwen. Dat helpt 
hen om bezield en vanuit een samenhan-
gende visie gericht mee te bouwen aan de 
samenleving van morgen. Een dergelijke 
opvoeding heeft de beste kansen als de 
ouders en de school dezelfde overtuiging 
hebben. Onderdeel van die opvoeding is 
wel de oriëntatie op andere culturen en 
geloven. In een samenwerkingsschool 
kun je volgens mij de ontwikkeling van 
een eigen identiteit van leerlingen niet 
waarmaken. De samenwerkingsschool 
zie ik als de ultieme vervulling van de 
idealen van het openbaar onderwijs. Ik 
begrijp en respecteer waarom er in het 
openbaar onderwijs enthousiasme voor 
is, maar voor ouders die hun kind chris-
telijk willen opvoeden is het geen optie. 
Immers, de leerkracht is de cruciale factor 
in de opvoeding op school. Een leerkracht 
kan leerlingen alleen christelijk opvoeden 
als hij of zij zelf in God gelooft en zo ook 
over God praat.’ <

Harry Lamberink: ‘Diversiteit op gereformeerde scholen beperkt’
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Voor vertrouwen,  
veiligheid, rust en 
wederzijds respect

•	 Preventief	en	curatief
•	 Opleiding	voor	individuele	 
	 leerkrachten	en	teams	

Leerlingen verwachten een 
school omgeving waar ze tot hun 
recht komen en kunnen leren. 
Ouders en  leerkrachten verlangen 
een school die goede leer resultaten 
weet te behalen en de veiligheid  
van kinderen weet te waarborgen.

Meer weten?
T (036) 548 94 05 
E info@kanjertraining.nl

www.kanjertraining.nl
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aan het woord 

wil Stek-wijnberg werkte van 1963 tot 1971 als docent en later als adjunct-directrice in den haag en amstelveen in 
het nijverheidsonderwijs (huishoudschool). Ze heeft ook enkele jaren in de regio Velsen in het volwassenenonderwijs 

gewerkt. In de jaren 70 en 80 zat ze in totaal zes jaar voor de Pvda in de gemeenteraad van Velsen.

‘ De keerzijde van digitalisering 
van het onderwijs’

Ook u kunt met een column in School! 
staan. Mail naar redactie@voo.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
bijdragen aan te passen of te weigeren.

‘Nog altijd volg ik met veel belangstelling de ontwikkelingen in en rondom 
het onderwijs. Vanaf de jaren ‘60 tot en met ’80 gaf ik les in het lager beroeps-
onderwijs. Waar ik mijzelf steeds maar over blijf verbazen, is dat men nog 
nooit in staat is gebleken de klassen te verkleinen. Want als er een ding is 
dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert, is het kleine klassen. 

Met verbazing en onbegrip heb ik ook in het laatste blad School! gelezen over 
de gevolgen van de bezuinigingen voor de ouderorganisaties en het dreigende 
intrekken van de subsidie voor het godsdienstig en humanistisch vormings-
onderwijs. Ik hoop van harte dat men er in slaagt deze maatregelen terug te 
draaien. Te veel zaken worden achter de bureaus bedacht. Waar ik echter vooral 
aandacht voor wil vragen, is de digitalisering van het onderwijs. Maurice de 
Hond heeft een zeer groot platform waarop hij zijn ideeën naar voren kan 
brengen en daardoor realiseren, maar er zit mijns inziens toch duidelijk een 
keerzijde aan dit verhaal.
 
In de Volkskrant is een aantal goede artikelen verschenen en laatst heb ik ook 
een betoog gehoord van Manfred Spitzer, die ons in zijn boek ‘Digitale dementie’ 
wijst op de gevaren die verregaande digitalisering met zich meebrengt. In het 
kort komt het erop neer dat wie vandaag wordt geboren, een kwart van zijn 
leven achter een beeldscherm zal doorbrengen. Ons denkwerk wordt overge-
nomen door computer, internet en smartphone. Kinderen besteden twee keer 
zoveel tijd aan sociale media als ze doorbrengen op school, en studieboek en 
schoolbord zijn vervangen door iPads en laptops. 

Manfred Spitzer, een Duitse geheugenonderzoeker, waarschuwt ons: te veel 
computergebruik leidt tot ‘digitale dementie’. Aan de hand van alarmerende 
onderzoeken toont hij dat hoe meer we gebruikmaken van computers, hoe meer 
ons geheugen achteruitgaat. Bovendien veroorzaken digitale media spraak- 
en leerproblemen, aandachtsstoornissen, stress en depressie. Zijn boek doet 
een vastberaden en klemmend beroep op politici en leraren om ons beter te 
informeren over de risico’s, en op ouders om grenzen te stellen aan het digitale 
tijdverdrijf van hun kinderen, in het belang van hun toekomst. Ook Nicholas 
Carr heeft hierover een boek geschreven: ‘Het ondiepe’, over wat internet doet 
met ons brein. Het lijkt mij van belang dat de lezers van uw blad ook hierover 
worden geïnformeerd. <

‘Teveel 
computergebruik 
leidt tot digitale 

dementie’
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er zijn geen grenzen aan de informatie die je als medezeggenschapsraad mag vragen, 
bijvoorbeeld aan de directeur. ‘maar geef dan wel aan waarvoor je het nodig hebt’, zegt 
Voo-trainer Bas moll. ‘want je moet de relatie met de directeur niet op het spel zetten 
door onduidelijk te zijn over de bedoelingen.’

als ‘de manier waarop en met welke mid-
delen de school haar doelstellingen wil 
bereiken’. 
Bas Moll hoort vaak bij medezeggen-
schapsraden in het land dat zij zich af-
vragen welke informatie ze precies nodig 
hebben. ‘Bovendien weten ze niet altijd 
wat zij mogen vragen aan de directeur. 
Kort door de bocht antwoord ik op beide 
vragen ‘alles’. Maar als je aan de direc-
teur om informatie vraagt, moet je wel 
kunnen aangeven waarom je dat voor 
het werk van de medezeggenschapsraad 
nodig hebt. Anders zet je de relatie on-
nodig onder druk.’

Aanpak
Nu moet elke school kwalitatief goed en 
aantrekkelijk onderwijs verzorgen en 

speelt de MR daarbij een belangrijke rol 
als meedenkend en meebeslissend or-
gaan. Een goede informatievoorziening 
is dus essentieel, aldus de VOO-trainer. ‘Je 
bent er alleen niet door te verwijzen naar 
het recht en de doelstelling van de MR. 
Ik denk dat het goed is om te kijken naar 
twee aanpakken. De eerste is: als MR om 
een begroting vragen, maar ook om ex-
ploitatierekeningen, investeringsbegro-
tingen en jaarstukken. Vaak is het gevaar 
daarbij dat de MR wordt overladen met 
stukken, waardoor men door de bomen 
het bos niet meer ziet. Een oplossing kan 
zijn om een deskundige in te huren of om 
gewoon de schoolleiding uit te nodigen 
voor een toelichting. Dat kan mondeling 
tijdens de vergadering, maar liever nog 
schriftelijk van tevoren. Een andere aan-

Bas Moll is trainer medezeggenschap 
voor de Vereniging Openbaar Onderwijs 
en directeur van de 6e Montessorischool 
Anne Frank in Amsterdam. 

Een MR mag altijd 
alles vragen

Het recht op informatie is een 
van de belangrijke rechten 
van de medezeggenschaps-
raad en is dus in de Wet 

medezeggenschap op scholen (WMS) 
vastgelegd. Iedere MR heeft recht op alle 
informatie, gevraagd en ongevraagd, om 
haar werk goed te kunnen doen. Want de 
opdracht van de MR is kortgezegd ‘het 
volgen, beoordelen en mogelijk initiëren 
van het beleid van de school’, waarbij het 
beleid van de school wordt omschreven 
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kunt als MR de relatie met de directeur 
stevig onder druk zetten wanneer je 
voortdurend informatie vraagt, zonder 
dat eigenlijk echt duidelijk is waar je die 
informatie voor wilt hebben. Dat bete-
kent ook dat je soms tegen grenzen op 
loopt. Wanneer het de vertrouwelijkheid 
van het personeel betreft, heeft de direc-
teur duidelijke redenen om informatie te 
weigeren. Bijvoorbeeld als het gaat om 
gedetailleerde informatie over het for-
matieplan, de salarissen, de verdeling 
van personeelsleden over de groepen. 
Dat zijn allemaal zaken die tot het werk-
terrein van de directeur behoren. Maar 
een MR die redenen ziet om informatie 
op te vragen, kan dat altijd duidelijk en 
met redenen omkleed doen. Beter een 
keer te veel gevraagd dan een keer te 
weinig.’ 
Moll adviseert daarom iedere MR om het 
jaarplan inclusief de benodigde informa-
tie van tevoren met de directeur door te 
spreken. ‘Wil je de informatievoorzie-
ning goed op orde hebben, dan moet je 
echt met elkaar om tafel. Zodat iedereen 
weet waar hij aan toe is en wat er valt te 
verwachten.’ <

tekSt: mIchIel jongewaard
Beeld: erIc muIjderman

pak is om te kijken naar wat er goed gaat 
op school en wat eventueel minder goed 
gaat. Zijn er nog verouderde methodes of 
is nog nergens het oude krijtbord vervan-
gen door zijn digitale opvolger? Dan is 
het een terechte vraag om te informeren 
naar een investeringsbegroting. Want 
je wilt als MR toch weten hoe de school 
investeert in goed en aantrekkelijk on-
derwijs. Beide wegen leiden naar het op 
tafel krijgen van cijfers.’ 

Verzamelen
Vragen om informatie hoeven niet alleen 
te gaan over de inzet van middelen. Ook 
de inzet van personeel en de schoolorga-
nisatie behoren tot het blikveld van de 
medezeggenschapsraad. Bas Moll: ‘Ik 
denk dat iedere MR die zijn werk goed op-
pakt, kijkt naar alle signalen in de school. 
Het gaat niet alleen over dat digitale 
schoolbord of andere materiële voorzie-
ningen, maar ook over de schoolorgani-
satie en de formatie. Hoeveel kinderen 
zitten er gemiddeld in de klas? Hoe is 
de verhouding tussen personeel voor de 
klas en andere personeelsleden? Hoeveel 
IB’ers, remedial teachers en managers lo-
pen er rond? Is er ook een conciërge? Als 
ik hoor over heel grote en volle klassen, 
maar ook een overvol kamertje waar veel 
wordt vergaderd, denk ik dat het tijd is 
voor de MR om vragen te stellen. De MR 
heeft inspraak in het formatieplan en 
met name in de verdeling van de func-
ties. Het is belangrijk dat je als MR ook 
zelf informatie verzamelt, als je het ge-
sprek hierover aangaat met de directeur. 
Hoe zijn de inzet van het personeel en de 
diverse functies bij andere scholen van 
het bestuur? En hoe ligt dat bij andere 

scholen in de regio? Een goede MR ver-
zamelt zelf actief informatie.’

Om tafel
Goed geïnformeerd zijn, is voor elke MR 
een must. En om informatie vragen kan 
daarom eigenlijk altijd. Maar Bas Moll 
waarschuwt medezeggenschapsraden 
wel. ‘Je mag elke vraag stellen, mits het 
met je werk als MR te maken heeft. Je 

WMS-Congres op 26 november
Het landelijke WMS-Congres is op dinsdag 26 november van 9 tot 17 uur 
in De Reehorst in Ede. 

Beleidsadviseurs Janny Arends en Rein van Dijk van de Vereniging Openbaar 
Onderwijs en Janine Eshuis van VOS/ABB verzorgen hier workshops. Onder-
werpen zijn onder meer: digitale verkiezingen en de ondersteuningsplan-
raad, medezeggenschap in de praktijk, communicatie binnen het samenwer-
kingsverband passend onderwijs, het OPR-reglement, basisbeginselen van 
medezeggenschap en actuele ontwikkelingen. Het centrale thema van het 
congres is dit jaar: medezeggenschap en passend onderwijs, van afstemming 
naar instemming. Het programma is gericht op MR-leden en schoolleiders. 
< Aanmelden kan via www.deelnameregistratie.nl.

medeZeggenSchaP 

Een MR mag altijd 
alles vragen Een goede MR verzamelt 

zelf actief informatie
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 PaSSend onderwIjS
tekSt: marIon Braat
Beeld: erIc muIjderman

denk als medezeggenschapsraad mee over de invoering van passend onderwijs, want 
de mr bepaalt mede hoe de ondersteuning van leerlingen er volgend schooljaar gaat 
uitzien. het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt ouders, personeel en 
leerlingen in de mr daarbij.

Projectleider Jan de Vos, die als be-
leidsadviseur werkzaam is bij de 
Vereniging Openbaar Onderwijs, 
is samen met communicatiead-

viseur Marieke Boon-Mens en Wendy 

Mr denkt mee over 
passend onderwijs

steunpunt
medezeggenschap
passend onderwijs

Melis (projectondersteuning) verant-
woordelijk voor de uitvoering van het 
steunpunt. Jan de Vos benadrukt dat het 
stimuleren van de medezeggenschap 
bij passend onderwijs van groot belang 
is. ‘Er wordt inmiddels veel gebruik ge-
maakt van onze telefonische helpdesk, 
omdat medezeggenschapsraden bij deze 
belangrijke stelselwijziging hulp kunnen 
gebruiken. Daarom maken we ook mo-
delreglementen en handreikingen en 
sturen we adviseurs van verschillende 
deelnemende onderwijsorganisaties op 
pad. Zij begeleiden samenwerkingsver-
banden en op te richten ondersteunings-
planraden in het land bijvoorbeeld bij het 
formuleren van hun statuut.’ De fi nan-
ciering voor het steunpunt en de bege-
leidingsactiviteiten komt van het minis-
terie van onderwijs, de coördinatie ligt 
bij de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Invloed 
Passend onderwijs vraagt dit school-
jaar veel inspanning van medezeggen-
schapsraden. Marieke Boon: ‘De MR 
heeft adviesrecht bij het vaststellen van 
het schoolondersteuningsprofi el. Daarin 
staat beschreven welke ondersteuning 
je als school aan leerlingen kunt bieden. 
De MR heeft daarmee dus direct invloed 
op de mate waarin kinderen straks kun-

nen worden geholpen.’ Jan de Vos bena-
drukt dat niet alleen kinderen met een 
indicatie daarmee zijn geholpen, maar 
ook andere kinderen die om wat voor re-
den dan ook extra ondersteuning nodig 
hebben. ‘Bijvoorbeeld extra handen in de 
klas, voor kinderen die moeite hebben 
met lezen of meer behoefte hebben aan 
structuur.’ Voor 1 februari 2014 moet de 
MR advies hebben uitgebracht over het 
schoolondersteuningsprofi el.
De MR vaardigt daarnaast leden af naar 
de Ondersteuningsplanraad (OPR). Die 
OPR heeft instemmingsrecht op het grote 
ondersteuningsplan dat voor de gehele 
regio, in het samenwerkingsverband van 
schoolbesturen, van toepassing is. Marie-
ke Boon: ‘Daarin klinkt de keuze van de 
MR dus ook door. Neem daarnaast aspec-
ten als bijscholing van het personeel, het 
vaststellen van de schoolgids, het aan-
gaan van een duurzame samenwerking 
met schoolmaatschappelijk werk of an-
dere zorgaanbieders. Dan is het duidelijk 
dat er veel onderwerpen zijn waarover 
de stem van de MR kan worden gehoord.’

Nieuw onderdeel
De OPR is een bovenbestuurlijke raad. 
Boon: ‘Het is bijzonder dat de MR invloed 
heeft op de samenstelling van een bo-
venbestuurlijke medezeggenschapsraad. 

Tips voor de MR
1. De MR moet advies geven over het 

schoolondersteuningsprofi el, dat uiter-
lijk op 1 augustus 2014 moet zijn vast-
gesteld. Ga daarover het gesprek aan, 
ook met de directeur: maar vooral in 
het team.

2. Kies een afvaardiging voor de OPR. Dat 
kunnen ouders, personeel en in het 
voortgezet onderwijs leerlingen zijn. De 
OPR kan er komen na het oprichten van 
het samenwerkingsverband en uiterlijk 
1 februari 2014.

3. Ga snel in gesprek over de inzet van 
personeel binnen passend onderwijs. 
Passend onderwijs kan financiële en 
personele consequenties hebben voor 
de school. 

4. Bespreek in de MR en met de directeur 
hoe ouders van leerlingen met een rug-
zakje worden geïnformeerd over de aan-
staande veranderingen. 
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Dat is een nieuw onderdeel in de Wet me-
dezeggenschap op scholen (WMS). Heel 
mooi, want de basis heeft zo invloed op 
de gehele regio.’ 
In de praktijk blijkt het voor bestuurders 
en MR’en nog wel zoeken naar de ma-
nier waarop de OPR het beste kan wor-
den samengesteld. Boon: ‘We merken dat 
er een grote behoefte is aan informatie. 
Soms heel specifiek, met name vanuit de 
regio’s die al behoorlijk ver zijn, en soms 

PaSSend onderwIjS 

Meer informatie?
Kijk op www.medezeggenschap-passend-
onderwijs.nl of neem contact op met de 
helpdesk: 0800 270 0400.

algemeen. Maar het is altijd positief als 
MR’en zelf op onderzoek uitgaan, als ze 
meer informatie willen dan ze bijvoor-
beeld van hun eigen bestuur krijgen. Het 
steunpunt is gespecialiseerd in medezeg-
genschap, dus we kunnen MR-leden vaak 
net wat meer meegeven.’

Een derde goed op stoom
De Wet passend onderwijs verdeelt  
Nederland in ruim 150 samenwerkings-

verbanden. Boon: ‘In de helft daarvan 
zijn we op de een of andere manier als 
steunpunt aanwezig. We organiseren in-
formatieve bijeenkomsten voor besturen 
en MR-leden en ook begeleiden wij hen 
bij de oprichting van de OPR. Wat wij 
zien, is dat een derde van de samenwer-
kingsverbanden echt goed bezig is met 
het inrichten van de bovenbestuurlijke 
medezeggenschapsraad. In de overige re-
gio’s worden er óf mensen aangewezen 
om in de OPR plaats te nemen óf er ge-
beurt nog niets. Hopelijk kunnen we deze 
samenwerkingsverbanden en MR’en 
toch activeren, door bijvoorbeeld goede 
voorbeelden te beschrijven. Die kan ie-
dereen vinden op onze website.’

Achterban
Het is voor MR’en altijd van belang goed 
te weten wat er leeft op het schoolplein, 
onder ouders en in het team. Bij de in-
voering van een ingrijpende stelselher-
ziening als passend onderwijs is de com-
municatie met de achterban van cruciaal 
belang. Medezeggenschapsraden die de 
stem van ouders, personeel en leerlin-
gen willen meenemen in hun oordeel 
over het ondersteuningsplan en in de 
afvaardiging naar de OPR, kunnen ge-
bruikmaken van een online platform dat 
via het steunpunt kosteloos beschikbaar 
is. Boon: ‘Dat is een makkelijke manier 
om te communiceren met je achterban. 
Online, voor iedereen gemakkelijk up-to-
date te houden. Je kunt er ook agenda’s en 
verslagen op kwijt en discussies op gang 
brengen. Indien gewenst komen onze ad-
viseurs – en dat zijn er ruim dertig door 
het hele land – graag uitleggen hoe het 
werkt.’ <

MR brengt advies uit over het 
schoolondersteuningsprofiel

Van links naar rechts: Marieke Boon, Wendy Melis en Jan de Vos.
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Bijna alle scholen zijn tevreden over de Inspectie van het 
onderwijs. althans, dat meldt de inspectie zelf. Zijn ook bijna 

alle schoolbesturen tevreden? VoS/aBB wil graag input.

Kan de inspectie beter?

Anna Schipper zit namens 
VOS/ABB in de zogenoemde 
eerste ring van de Inspectie 
van het Onderwijs. Hierin zit-

ten ook andere besturenorganisaties, de 
sectorraden PO-Raad en VO-raad, de on-
derwijsvakbonden en belangenorgani-
saties van ouders en leerlingen, waaron-
der de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) en het Landelijk Aktie Komitee 
Scholieren (LAKS). De inspectie laat zich 
door de eerste ring informeren over wat 
er in het veld leeft.
‘Ik las het bericht van de inspectie over 
de grote tevredenheid onder de scholen, 
maar ik vraag me af of ook bijna alle 
schoolbesturen tevreden zijn over het 
werk van de inspectie’, vertelt Schipper. 
‘In mijn contacten met besturen hoor ik 
dat vooral de wijze van communiceren 
beter kan. Ik ken een voorbeeld van een 
bestuur, waar de inspectie aan de voorzit-
ter vroeg of hij niet te veel aandacht had 
voor contacten met andere organisaties. 
Deze man zet zich ook buiten het bestuur 
in voor goed openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs. Ik vind dat de in-
spectie niet professioneel handelt door 
een bestuurder hierop aan te spreken. 
Schoolbesturen moeten altijd verant-
woording kunnen afl eggen over wat ze 
wel en niet doen. Het is goed dat inspectie 
daar kritisch naar kijkt, maar dat moet 
wel op een constructieve manier.’

Dubbel werk
De rol van VOS/ABB in de eerste ring van 
inspectie staat in het teken van de mis-
sie voor kwalitatief goed openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. ‘Het 

gaat bijvoorbeeld over de grotere rol die 
de inspectie de afgelopen jaren heeft ge-
kregen. Tegenwoordig kijkt die naar het 
fi nanciële beleid van besturen. Op zich 
is dat prima, omdat goed onderwijs in 
de scholen afhangt van goed fi nancieel 
beleid van het bestuur. Maar in het open-
baar onderwijs kijkt de gemeenteraad als 
extern toezichthouder al naar de fi nan-
ciën van het bestuur, dus het gevaar ligt 
op de loer dat de inspectie dubbel werk 
gaat doen’, aldus Schipper.
De rol van VOS/ABB richt zich ook op de 
relatie tussen de inspectie en de samen-
werkingsverbanden voor passend onder-
wijs. Veel samenwerkingsverbanden zijn 
bij VOS/ABB aangesloten, omdat passend 
onderwijs een thema is dat naadloos 
aansluit op de missie van de vereniging 
dat er voor álle kinderen goed onderwijs 
beschikbaar moet zijn. Dit was ook de re-
den waarom er voor de zomervakantie 
bij VOS/ABB twee gratis toegankelijke 
en drukbezochte bijeenkomsten waren 
over het toezichtkader voor samenwer-
kingsverbanden. De inspectie werkte 
daaraan mee.

E-mailpanels
Om input uit het veld te krijgen voor mo-
gelijke tips aan de inspectie, wil Anna 
Schipper graag twee extra e-mailpanels 
in het leven roepen. Een actief e-mailpa-
nel voor het voortgezet onderwijs is er al, 
maar ze wil ook graag twee afzonderlijke 
panels voor dit onderwerp: voor het pri-
mair onderwijs en het speciaal onderwijs. 
Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u 
contact opnemen met Anna Schipper: 
06-30056066, aschipper@vosabb.nl. < 

Tevreden
Uit het tevredenheidsonderzoek 
van de Inspectie van het Onderwijs 
over het schooljaar 2011-2012 blijkt 
dat ongeveer 90 procent van de on-
dervraagde scholen (zeer) tevreden 
is over het inspectiebezoek. In het 
primair en voortgezet onderwijs 
ligt dat zelfs boven de 90 procent.
Scholen zijn minder tevreden over 
de wijze waarop de inspectie haar 
oordeel over de leerresultaten be-
paalt, over de verschillen in oor-
deel tussen inspecteurs en over 
het beeld dat het rapport geeft van 
de school. < Zie www.vosabb.nl 
(Home > Thema’s > Bestuur en ma-
nagement (bericht van 25 juli))
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InSPectIe 
tekSt: martIn Van den Bogaerdt

Beeld: jacQuelIne nolte

Anna Schipper: ‘Doe mee aan e-mailpanel’.
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InkooPProject 
tekSt: lucy Beker

Samenwerkende schoolbesturen  
besparen op ict
tachtig openbare basisscholen in Friesland zijn voorzien van de nieuwste ict-apparatuur, 
waarmee ze klaar zijn om gebruik te maken van de modernste clouddiensten. ‘de scholen 
zijn hiermee helemaal up-to-date, en we hebben ook nog duizenden euro’s bespaard 
door een unieke samenwerking tussen vier schoolbesturen’, zegt Sijbrand dijkstra, ict-
coördinator van de Stichting Scholennetwerk de Basis in heerenveen.

De vier Friese openbare school -
besturen hebben een geza-
menlijke aanbesteding ge-
daan voor systeembeheer en 

hardware. ‘In het eerste traject hebben 
we met zijn allen een nieuwe systeem-
beheerder gekozen’, vertelt Dijkstra. ‘Dat 
werd Skool Automatisering. Vervolgens 
hebben we gezamenlijk de hardware 
aanbesteed. Hiervoor is uiteindelijk een 
mantelovereenkomst met drie leveran-
ciers getekend. De aangesloten bestu-
ren kunnen jaarlijks bij een van deze 
leveranciers hardware-investeringen 
doen via mini-tenders.’ Dit jaar zijn de 
80 basisscholen al voorzien van nieuwe 
netwerkswitches van ZyXEL, waardoor 
ze nu over zeer snelle verbindingen be-
schikken die de nieuwste clouddiensten 
en mobiele netwerken ondersteunen. 

Expertise bundelen
Dijkstra is opgetogen over de gezamenlij-
ke aanpak van de vier schoolbesturen, en 
niet alleen over het financieel voordeel 
dat op deze manier is behaald. ‘We heb-
ben ook veel expertise kunnen bunde-
len, doordat de ict-coördinatoren van de 
deelnemende besturen de aanbesteding 
gezamenlijk hebben geregeld.’ Bovendien 
kunnen de scholen nu werken met een 
professionele systeembeheerder, die veel 
ervaring heeft met ict in scholen. Skool 
Automatisering werkt al voor ruim 1200 
scholen in Nederland.
Eelco Kroonenberg, marketing mana-
ger van Skool Automatisering, ziet dat 

veel scholen investeren in techniek die 
geschikt is om te werken met de cloud. 
‘Het voordeel daarvan is dat op elke 
locatie gewerkt kan worden met de 
applicaties. Dat is bijvoorbeeld prettig 
voor docenten, die dan ook thuis kun-
nen werken aan lesvoorbereiding of 
rapportcijfers.’ 
Volgens Kroonenberg heeft de samen-
werking tussen de Friese schoolbesturen 

alle scholen ‘een goeie deal’ opgeleverd. 
‘De relatief kleine scholen in Friesland 
maken nu echt een sprong, door te inves-
teren in de techniek van morgen’, aldus 
Kroonenberg.
De deelnemende schoolbesturen zijn 
naast De Basis in Heerenveen de stichtin-
gen Primus (Joure en omgeving), Proloog 
(Leeuwarden) en Gearhing (Zuid-West-
Friesland). <

Staatssecretaris: vertrouwen  
in Steve JobsScholen
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW kijkt met vertrouwen en belangstelling 
naar de ontwikkeling van de Steve JobsScholen. Dat heeft hij geantwoord op kritische 
vragen van het SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Van Dijk vroeg onder meer of de staatssecretaris ook vindt ‘dat leerlingen geen proef-
konijnen zijn en dat nieuwe onderwijsconcepten grondig moeten worden onderzocht 
voordat zij worden toegepast’. In zijn antwoord wijst Dekker erop dat scholen in Ne-
derland grote vrijheid hebben om hun onderwijs volgens de eigen ideeën in te richten, 
binnen wettelijke grenzen voor de onderwijstijd, de bevoegdheid van leraren en de 
kerndoelen. Tegelijkertijd geeft hij aan dat de Inspectie van het Onderwijs de komende 
tijd extra toezicht zal houden op de Steve JobsScholen. 
In augustus zijn in Sneek, Breda, Almere, Emmen, Heenvliet en Amsterdam scholen 
gestart met het zogenoemde Steve Jobs-concept dat is gebaseerd op gebruik van 
de iPad. De scholen kregen enorm veel belangstelling van de pers uit binnen- en 
buitenland. De meeste filmploegen en schrijvende journalisten werden ontvangen 
op de Master Steve JobsSchool in Sneek. Het Nederlands onderwijsbestel is voor het 
buitenland bijzonder omdat het hier mogelijk is dat van onderaf vernieuwing plaats-
vindt door initiatieven van ouders. Het concept van de scholen is uitgewerkt door de 
initiatiefgroep O4NT: Onderwijs voor een Nieuwe Tijd, dat is gestart door Maurice 
de Hond. < In School! nr. 1 van dit jaar stond een interview met Maurice de Hond.
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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

Verantwoordelijkheid opvang
Wie is verantwoordelijk en dus aansprakelijk als een kinderopvangorga-
nisatie voor- en naschoolse opvang organiseert in het schoolgebouw?

In artikel 45 van de Wet op het pri-
mair onderwijs is bepaald dat het 
bevoegd gezag van een basisschool 
zorg draagt voor de organisatie van 
kinderopvang in de zin van de Wet 
kinderopvang. Als een andere organi-
satie dit voor het bevoegd gezag doet, 
dan is die organisatie verantwoor-
delijk voor toezicht en kwaliteit van 
het personeel. De kinderopvangorga-
nisatie dient dus te zorgen voor ver-
zekeringen tegen aansprakelijkheid. 
Indien een kind gedurende de voor- of 

naschoolse opvang schade lijdt omdat 
er in die uren te weinig toezicht is 
geweest, dan is de kinderopvangor-
ganisatie hiervoor verantwoordelijk 
en kan deze voor de geleden schade 
aansprakelijk worden gesteld. Maar: 
stel dat er een plafondbalk naar bene-
den komt, dan is de eigenaar van het 
gebouw aansprakelijk voor eventu-
ele schade wegens gebrek aan opstal. 
Voor zoiets kan de kinderopvangorga-
nisatie uiteraard niet aansprakelijk 
worden gesteld. <

Trekkingsrecht voortgezet onderwijs
Hebben werknemers die per 1 augustus 2013 in het voortgezet onderwijs 
gaan werken in het schooljaar 2013-2014 nog trekkingsrecht?

Werknemers die na 15 maart jongst-
leden in dienst zijn gekomen, hebben 
recht op trekkingsrecht voor het ko-
mende schooljaar. Het kan dan wel zo 
zijn dat het schoolorganisatorisch niet 
mogelijk is om de lestaak te verminde-
ren. De school kan dan in het eigen be-
leid opnemen dat een werknemer die 
na 15 maart in dienst komt, niet kan 
kiezen hoe hij het trekkingsrecht wil 
inzetten, maar dat hij het trekkings-
recht uitbetaald krijgt. Uitgangspunt 
is de situatie op 1 augustus. Bij de uit-
betaling van het trekkingsrecht dient 
gekeken te worden naar de werktijd-

factor die een werknemer heeft op 1 
augustus. 
Leerkrachten die na 1 augustus in 
dienst komen, hebben voor dat school-
jaar geen recht op trekkingsrecht. Dat 
recht ontstaat weer voor het volgende 
schooljaar. Van de leerkrachten die ge-
durende het schooljaar met ontslag of 
FPU gaan, kan het bevoegd gezag het 
trekkingsrecht niet terugvorderen. 
Deze werknemers hebben recht op uit-
betaling van het trekkingsrecht, ook 
indien voor september al bekend is dat 
de werknemer later in het schooljaar 
met ontslag of FPU gaat. <

Vakantiedagen bestuurder
Op hoeveel vakantiedagen heeft een bestuurder recht?
In de preambule van de CAO bestuur-
ders PO is bepaald dat de bestuurder, 
in goed overleg met de interne toe-
zichthouder, recht heeft op een rede-
lijk aantal verlofweken. Dit betekent 
dat in de CAO bestuurders PO niet is 
bepaald dat de bestuurder gedurende 
alle schoolvakanties vrij is. Voor be-
stuurders die werkzaam zijn in het 

voortgezet onderwijs is bepaald dat de 
bestuurder recht heeft op 30 vakantie-
dagen per jaar. Daaronder vallen niet 
de algemeen erkende feestdagen. Op 
de algemeen erkende feestdagen zijn 
de bestuurders ook vrij. Welke dagen 
kunnen worden aangemerkt als alge-
meen erkende feestdagen is te vinden 
in bijlage 4 van de CAO VO. <
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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

Jaarlijkse vergadering met de ouders verplicht
De opkomst bij de jaarvergadering van onze oudervereniging is bedroevend 
laag, kunnen we het niet schriftelijk afdoen?
Nee. De jaarvergadering met de ouders is 
in feite uw ledenvergadering en u bent, 
volgens het verenigingsrecht, verplicht 
om die te houden. Wel kunt u proberen 
om een inspirerend thema aan de orde 
te stellen of een inspirerende gastspre-

ker uit te nodigen om zo meer ouders 
te trekken. U kunt voor meer advies of 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld een ge-
combineerde ouderavond ook informe-
ren bij een adviseur van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs, via 036 533 1500. < 

Directeur eindverantwoordelijk
Het overblijven bij ons op school is wel goed geregeld, maar het komt wel 
eens voor dat één moeder toezicht houdt op 32 kinderen. Hier wordt over 
geklaagd door de ouders en de overblijfkrachten. Wat zijn de wettelijke 
voorschriften?

Er bestaan hiervoor geen wettelijke voor-
schriften. In de overblijfaanpak van de 
school moet zijn vastgelegd hoeveel kin-
deren er maximaal onder het toezicht van 
een overblijfkracht overblijven. Eén over-

blijfkracht op 32 kinderen is weinig en 
het is de vraag of dit nog verantwoord is. 
U kunt de directeur van de school, als eind-
verantwoordelijke voor het overblijven, 
vragen om hierin actie te ondernemen. <

Overschrijvingsperikelen
Wij hebben onze dochter in de eerste week van het schooljaar aangemeld 
bij een andere school. Zij is daar toegelaten en gaat daar naar school, 
maar de directeur van de oude school zegt dat de overschrijving pas kan 
plaatsvinden in oktober. De directeur van de nieuwe school dringt er juist 
op aan om dit zo snel mogelijk te doen. Wat moeten wij nu?
Eén oktober is de teldatum waarop de 
bijdrage van de overheid aan de school 
wordt gebaseerd. De oude directeur wil 
dat uw dochter administratief tot die 
datum ingeschreven blijft, terwijl de 
directeur van de nieuwe school vanzelf-
sprekend uw dochter wil laten meetel-

len voor zijn school per 1 oktober. Het is 
vervelend dat dit soort belangen tot deze 
werkwijze van de directeuren leiden. 
Wat u kunt doen, is de algemeen direc-
teur van het bevoegd gezag van de oude 
school verzoeken om de overschrijving 
zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. < 
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tekSt: lucy Beker
Beeld: corPuS
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Alleen al het gebouw van CORPUS is indrukwekkend.

Het menselijk lichaam als attractie
Het menselijk lichaam zelf is de grote 
attractie bij CORPUS, een interactief 
museum vlakbij Leiden. Hier ga je let-
terlijk het lijf in, om te kijken hoe het 
van binnen in elkaar zit. Je maakt  
een reen reis door de mens in, zo adver-
teert Corpus, een ideale combinatie van 
entertainment en educatie.

Zeker is dat zo’n reisje door de mens leer-
zaam, indrukwekkend en leuk is. Alleen 
al het gebouw, in de vorm van een reus-
achtige mensfiguur, is intrigerend. Daar 
naar binnen: dat vindt iedereen span-
nend. Het bezoek begint in de knie, waar-
na je langzaam naar boven klimt tot je in 
de hersenen bent. Dat klimmen gebeurt 
trouwens via hefplateaus en rolbanen: 
trappen komen er niet aan te pas, zodat 
CORPUS voor iedereen toegankelijk is.
Het bezoek gebeurt in groepen, die op 
elk niveau een uitleg krijgen. Sta je in 
het gebit, dan gaat het over proeven en 
smaken. Ben je in het hart of in het oor, 
dan zie je hoe dat orgaan werkt. Binnen 
in het lijf wordt ook duidelijk gemaakt 
welke weg een opgegeten broodje volgt 
door mond, slokdarm, maag en darmen: 
de ultieme biologieles. De toer duurt 55 
minuten, en aansluitend is er voor scho-

menselijk lichaam met een bezoekje 
aan aquarium Sea Life in Scheveningen, 
Madurodam in Den Haag, de speeltuin 
Linnaeushof in Bennebroek of het Omni-
versum in Den Haag, waar de film ‘The 
Human body’ nog een mooie aanvulling 
is op het Corpus-programma. CORPUS 
verkoopt hiervoor combinatietickets. De 
kosten blijven dan nog onder de 20 euro 
per persoon. < Kijk voor meer informatie 
op www.corpusexperience.nl.

lieren een speurtocht door de medische 
infotheek. Daar wordt een verdiepings-
slag gemaakt met interactieve testjes en 
spelletjes.
Een uitstapje naar CORPUS is geschikt 
voor kinderen vanaf 8 jaar. Veel school-
klassen combineren een bezoek aan het 

Een kijkje in het gebit.
Kinderen kijken hun  

ogen uit in het lichaam.
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School! en recht 
tekSt: reIn Van dIjk, BeleIdSadVISeur VerenIgIng oPenBaar onderwIjS

Beeld: SIerag

De casus
Het plan om de school te sluiten is in-
gegeven door teruglopende leerlingen-
aantallen en de financiële situatie van 
de school. Bij de voorbereiding heeft het 
bevoegd gezag degenen die bestuurlijk 
verantwoordelijk zijn, geïnformeerd. Dat 
zijn de Raad van Toezicht en de wethou-
der van onderwijs van de gemeente. Aan 
de directeur van de school is informatie 
gevraagd. Met het bevoegd gezag van 
een naburige school zijn onder voorbe-
houd van besluitvorming verkennende 
gesprekken gevoerd om na te gaan of 
leerlingen zouden kunnen overstappen 
en onder welke voorwaarden. 

Met de MR is regelmatig gesproken over 
het wel en wee van de school en al lan-
gere tijd zijn alle bij de school betrokken 
geledingen actief om meer leerlingen en 
een gemengdere populatie te trekken. In 
oktober 2012 komt het bestuur tot de con-
clusie dat de de problemen van de school 
te groot zijn om deze nog met succes te 
kunnen oplossen. Achteraf betreurt het 
bevoegd gezag dat het toen niet onmid-
dellijk de zorgen met de MR heeft ge-
deeld. Dat betekent volgens het bestuur 
echter niet dat de gang van zaken niet 
in overeenstemming met de WMS is ge-
weest.

Artikel 11 onder c van de Wet medezeg-
genschap op scholen (WMS) bepaalt dat 
het bevoegd gezag de MR vóóraf in de 
gelegenheid stelt advies uit te brengen 
over een voorgenomen besluit tot beëin-
diging van de werkzaamheden van de 
school. De MR is daarom van mening dat 
zij eerder had moeten worden betrokken 
bij het plan om de school te sluiten. Nu 
zijn allerlei instanties al geïnformeerd en 
heeft het nieuws over de voorgenomen 
sluiting al in de plaatselijke pers gestaan, 
nog voor de MR ervan wist. Pas kort voor 
de formele adviesvraag is de MR pas in-
gelicht en dat bericht komt als een don-
derslag bij heldere hemel.

De uitspraak
De partijen verschillen van mening over 
de interpretatie van het begrip ‘vooraf’ in 
WMS art. 11. De Commissie is van oordeel 
dat het begrip ‘vooraf’ in de aanhef van 
artikel 11 WMS dient te worden gelezen 
in samenhang met artikel 17 WMS. In dat 
artikel is bepaald dat het bevoegd gezag 
er zorg voor draagt dat advies wordt ge-
vraagd op een zodanig tijdstip dat het 
advies van wezenlijke invloed kan zijn op 
de besluitvorming. Daarvan is naar het 
oordeel van de Commissie sprake indien er 
in het proces van de, in dit geval, sluiting 
nog geen onomkeerbare stappen zijn gezet.

Ten aanzien van artikel 13 WMS (regeling 
van de gevolgen van de sluiting) over-
weegt de Commissie dat het voeren van 
overleg met de Raad van Toezicht en de 
wethouder van onderwijs alsmede de 
consultatie van het andere schoolbestuur 
over de mogelijkheden van toelating van 
leerlingen na de – eventuele – sluiting 
van de school, zijn aan te merken als 
het plegen van gebruikelijke voorberei-
dingshandelingen voor het nemen van 
een dergelijk voorgenomen besluit. Der-
halve betreft dit niet het regelen van de 
gevolgen als bedoeld in artikel 13, aanhef 
en onder a WMS.
Verder geeft de LCG aan dat het woord 
‘vooraf’ niet impliceert dat ook voor het 
bekendmaken aan derden van een voor-
genomen besluit al advies aan de MR 
moet worden gevraagd. < Het geschil is 
te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl 
> medezeggenschap > 105633-13.04 / uit-
spraak 15-4-2013

Pas nadat met een ander schoolbestuur verkennende gesprekken zijn gevoerd, informeert 
een bestuur de medezeggenschapsraad over het voornemen tot sluiting van de school.  
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad voelt zich te laat geïnformeerd en maakt 
een interpretatiegeschil aanhangig bij de landelijke commissie voor geschillen wmS. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met Rein van Dijk, beleidsadviseur 
van de Vereniging Openbaar Onderwijs,  
via 036 5331500 of r.vandijk@voo.nl.

interpretatiegeschil 
bij sluiting school



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

Opmerkelijk

Koning kan niet
Of koning Willem-Alexander op onze 
high tea wil komen. Sorry, lukt niet.

Een leerling van de openbare Willem-
Alexanderschool in Haaften in de Betuwe 
had de Koninklijke naamgever van deze 
school uitgenodigd om te komen proeven 
van zelfgemaakte hapjes. In het kader van 
de smaaklessen die de school sinds drie 
jaar geeft, hadden de leerlingen van groep 
4 vlak voor de zomervakantie een high tea 
georganiseerd. Helaas, Willem-Alexander 
kon niet. Hij stuurde een keurig excuus-
briefje naar de school. <

Iedereen een iPad!
Gaat Maurice de Hond naar Los Angeles 
verhuizen?

Alle 640.000 scholieren in Los Angeles 
krijgen gratis en voor niets een iPad. Dat 
is een actie van de Los Angeles School 
Board of Education, die voor 30 miljoen 
dollar een deal heeft gesloten met Ap-
ple. De fabrikant voorziet de iPad van 
software die geschikt is voor het onder-
wijs. Het is nu wachten op het bericht 
dat Maurice de Hond van de iPad-scho-
len in Nederland bekendmaakt dat hij 
met zijn gezin naar LA verhuist! <Krakende 

vleermuizen
In Amstelveen is een leegstaand school-
gebouw gekraakt.

Twee dwergvleermuizen hebben in de 
zomervakantie hun intrek genomen in 
het leegstaande gebouw van de openbare 
Martin Luther Kingschool. De gemeente 
Amstelveen moest daarom de sloop van 
het pand uitstellen. In de Flora- en Fauna-
wet staat namelijk dat deze gevleugelde 
vriendjes niet mogen worden gestoord. 
Het gedoe kan leiden tot vertraging van 
de nieuwbouw op dezelfde locatie. De Am-
stelveense wethouder Herbert Raat baalt er 
stevig van: ‘Dat twee vleermuizen de boel 
kunnen stilleggen, dat valt maatschappe-
lijk niet uit te leggen.’ <

Opgaan, blinken  
en verzinken…
De maatschappelijke stage in het voortgezet on-
derwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte 
eindexameneis meer. 

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ver-
pakt deze maatregel met de positieve uitspraak 
dat ‘scholen meer vrijheid krijgen om hun onder-
wijsprogramma in te richten’. Het extra geld dat 
de scholen tijdelijk kregen voor de invoering van 
de maatschappelijke stage verdwijnt. <

Lange journalistieke tenen
Adjunct-directeur Pieter Klein van RTL Nieuws reageert geërgerd op een tweet van VOS/ABB.

In de tweet stond dat onderwijs te waardevol is voor ‘commerciële lijstjesjournalistiek’. 
Aanleiding was het verzoek van RTL Nieuws om alle Cito-scores van de scholen openbaar 
te maken. VOS/ABB plaatste dit in het kader van de opdracht die RTL heeft om zoveel mo-
gelijk reclame-inkomsten binnen te halen voor de aandeelhouders. RTL richt zich met zijn 
reclames én zijn nieuwskeuze op kijkers tussen pakweg 30 en 45 jaar, het liefst met kinderen. 
Pieter Klein twitterde geërgerd dat de redactie onafhankelijk is, en noemde de inhoud van 
de tweet van VOS/ABB ‘nonsens’ en infaam’. <

Barmhartige 
Samaritaan
De Ibn Ghaldoun-school voor islamitisch 
voortgezet onderwijs in Rotterdam komt 
onder christelijke vleugels. 

Bestuursvoorzitter Wim Littooij van 
Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rot-
terdam en omgeving vergelijkt de hulp 
die hij biedt met die van de barmhartige 
Samaritaan uit de Bijbel. ‘Ik zie het als 
onze christelijke plicht onze hand uit te 
steken, een verantwoordelijkheid vanuit 
onze identiteit.’
De Ibn Ghaldoun-school raakte in ernsti-
ge problemen door massale examenfrau-
de. De school kwam eerder in het nieuws 
vanwege slechte onderwijskwaliteit en 
financiële fraude. <


