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In één dag overbrugt u het gat tussen de digitale wereld 
van uw leerlingen en die van uw team. Bezoek deze 
inspirerende kennisdag voor “schoolleiders 3.0”. 
Mediawijsheid, sociale media als leermiddel en het 
ontwerpen en uitrollen van een digitale leeromgeving. 

Aan deze dag, georganiseerd door Sherpas Proyects 
en AndereBlik.com, werken mee: 
- Micha de Winter (hoogleraar Pedagogiek Utrecht),
- Amber Walraven (universitair docent Enschede),
- Leendert Matthijsse (TNO) en 
- Bas Mennink (Cool Learning).

Bij aanmelding vóór 15 juli 2011 
is er 15% vroegboek-korting. 

Lees alles over de conferentie 

“Schoolleider 3.0” op: 

www.andereblik.com 

Conferentie “Schoolleider 3.0”
30 september 2011, Museum CODA te Apeldoorn

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
OnderwijsNieuwe overblijfcursus  

TSO Compact
Overblijfmedewerkers kunnen zich nu al inschrijven voor de nieuwe 
overblijfcursus TSO Compact van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). 
In deze nieuwe cursus, die vanaf komend schooljaar op centrale plaatsen in 
heel Nederland wordt aangeboden, staan het pedagogisch handelen van de 
overblijfmedewerkers en de relatie tussen hen en school centraal.

Deelnemers leren door middel van praktische tips en de uitwisseling van ervarin-
gen omgaan met veelvoorkomende situaties bij de overblijf. In de cursus krijgen 
zij concrete tips en handreikingen over onder meer communicatie en omgaan 
met lastig gedrag. De cursus wordt afgesloten met een certificering die door het 
ministerie wordt erkend. 

Duur 1 bijeenkomst op vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur
Kosten € 195,- per persoon, inclusief lunch en certificaat

Plaatsen en data 
1 juli 2011 Almere
8 juli 2011 Heerenveen
16 september 2011 Amsterdam
16 september 2011 Venlo
23 september 2011 Utrecht
30 september 2011 Emmen

Amsterdam

Rotterdam

Emmen

Venlo

Utrecht

Arnhem

Almelo

Tilburg

Eindhoven

Almere

Heerenveen

Informatie en inschrijven
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het 
cursussecretariaat via 036 5331500 of met beleidsadviseur Rein van 
Dijk (r.vandijk@voo.nl.) Inschrijven kan direct online op www.voo.nl.

30 september 2011 Arnhem
7 oktober 2011 Almelo
7 oktober 2011 Tilburg
4 november 2011 Eindhoven
4 november 2011 Rotterdam
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REDACTIONEEL 
BEELD: MARTINE SpRANgERS 

Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker  
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.

daad bij het woord
Weg met de softe aanpak. Goed onderwijs vraagt om duidelijke taal. Dat hebben poli-
tici wel begrepen. De onderwijskwaliteit is al jaren een zorg, maar inmiddels hebben 
taal en wiskunde prioriteit en wordt de slagingsnorm in het voortgezet onderwijs 
verhoogd. De Cito-eindtoets wordt verplicht. Op de pabo moeten aanstormende leer-
krachten nu echt de taal- en rekentoetsen halen, anders komen ze niet voor de klas. 
Helemaal niet zo gek, dat er wat wordt geëist van leerlingen en studenten! Ook de 
proefvertalingen bij de examens Latijn en Grieks worden gehandhaafd. Natuurlijk 
zijn die moeilijk, daarom zit je op het gymnasium. Pas je de norm aan op het niveau 
van de leerling, of andersom?

Toch kent duidelijke taal ook risico’s. De nuance lijkt dan te verdwijnen. Leerkrachten 
maken zich zorgen over de nadruk op presteren. Er is meer in het leven dan taal en 
rekenen. En ook over de verplichte eindtoets bestaan twijfels. Veel middelbare scholen 
hanteren de Citoscore als enige toelatingsnorm en het is de vraag of dat verandert 
wanneer de toets later in het schooljaar wordt afgenomen. Dat is wel de bedoeling, 
maar de Vereniging Openbaar Onderwijs maakt zich daar zorgen over. Het school-
advies van de leerkracht en het leerlingvolgsysteem als second opinion maken de 
eindtoets overbodig. In een aantal plaatsen in Nederland wordt de eindtoets daarom 
al niet meer als norm gehanteerd. Leeuwarden is daarvan een goed voorbeeld, zoals 
u kunt lezen op pagina 12.

Duidelijke taal betekent ook de daad bij het woord voegen. De enige scholengemeen-
schap op Texel werd daarom de afgelopen tien jaar financieel wat extra ondersteund. 
Hierdoor konden Texelse leerlingen gebruikmaken van een breed onderwijsaanbod 
en hoefden zij niet al op jonge leeftijd naar de vaste wal op school. In de bezuini-
gingsdrift van dit moment heeft het ministerie besloten daar een eind aan te maken. 
Daadkrachtig, maar weinig slim. Op pagina 14 vertelt rector Henk de Vries welke 
gevolgen deze bezuiniging voor het Texelse onderwijs zal hebben. Ik zou tegen de 
minister zeggen: ‘Het kost wat, maar dan heb je ook wat.’ <
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SchoolVision®

Significante verhoging van leerprestaties door licht* 

SchoolVision® heeft een positief effect op: 

• Concentratie van kinderen (toename van 18%) 

• Waardering van de leeromgeving 

• Motivatie van kinderen

• Coöperatief samenwerken

• Enthousiasme van kinderen 

• Communicatie tussen kinderen

*)  Gebaseerd op de resultaten van een onderzoek door de  
Universiteit Twente naar de werking van het lichtsysteem SchoolVision®.

Energie

Standaard

Rust

Concentratie

www.lighting.philips.nl
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Krant in de Klas gaat verder  
als Nieuws in de klas

De naam van Krant in de Klas is gewijzigd in Nieuws in de klas. Aanlei-
ding voor deze naamswijziging zijn de vernieuwingen bij de brancheor-
ganisatie, waar Nieuws in de klas deel van uitmaakt.
Nieuws in de klas wil jonge mensen stimuleren om mediabewuste burgers 
te worden. De organisatie laat hen via het onderwijs actief gebruik maken 
van journalistieke media. Nieuws in de klas biedt docenten in het primair 
en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om nieuwsmedia, zowel op papier 
als digitaal, in te zetten als lesinstrument ter bevordering van taalvaardig-
heid, mediawijsheid en burgerschap.
De bestaande diensten blijven voortbestaan. De Nieuwsservice is in essentie 
een voortzetting van de krantenservice van Krant in de Klas. De maan-
delijkse Nieuwsquiz wordt eveneens gecontinueerd. Ook de lesuitgaven 
blijven beschikbaar. Deze zijn voortaan gratis te downloaden via www.
nieuwsindeklas.nl.

Informatiepunt 5010 voor  
ouders in onderwijs gered
Het advies- en informatiepunt 5010 voor ouders is gered. De subsidie voor 
het informatiepunt verdwijnt niet, maar gaat wel omlaag. Informatie-
punt 5010 is een samenwerking van ouderorganisaties in het onderwijs, 
waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs.
Het ministerie van OCW had in de Kamerbrief ‘Herziening subsidiebeleid 
onderwijssubsidies’ aangekondigd dat de subsidie voor het informatiepunt 
5010 zou worden geschrapt, als onderdeel van de bezuinigingsoperatie van 
het kabinet. De subsidie van 1 miljoen euro zou in 2015 worden stopgezet. 
De aankondiging veroorzaakte onder ouders veel onrust.
Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de positie van ouders en 
medezeggenschapsraden in het onderwijs geborgd moet zijn. Het subsidie-
bedrag zal wel omlaag gaan, heeft minister Marja van Bijsterveldt laten 
weten. Hoeveel geld bij 5010 verdwijnt, is nog niet bekend. Van Bijsterveldt 
gaat voor het (nog onbekende) bedrag op zoek naar alternatieven om de 
bezuinigingsdoelstellingen te halen. 

Nieuwe 
overblijfcursus
Overblijfmedewerkers kunnen zich in-
schrijven voor de nieuwe overblijfcursus 
TSO Compact van de Vereniging Openbaar 
Onderwijs (VOO). In deze nieuwe cursus, 
die vanaf komend schooljaar op centrale 
plaatsen in heel Nederland wordt aange-
boden, staan het pedagogisch handelen 
van de overblijfmedewerkers en de relatie 
tussen hen en school centraal.
De cursus wordt afgesloten met een certifi-
cering die door het ministerie wordt erkend. 
Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met het cursussecretariaat via 
036 5331500 of met beleidsadviseur Rein van 
Dijk (r.vandijk@voo.nl.) Inschrijven kan direct 
online op www.voo.nl. Duur: 1 bijeenkomst op 
vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. Kosten: c 195,- 
per persoon, inclusief lunch en certificaat

Subsidie aanvragen
Het ministerie stelt de subsidieregeling voor 
scholing van overblijfmedewerkers en coör-
dinatoren nog eenmaal open voor het school-
jaar 2011-2012. Dat betekent dat schoolbestu-
ren van 1 juni tot en met uiterlijk 30 juni voor 
de laatste keer een aanvraag kunnen indie-
nen bij DUO (voorheen CFI). De aanvraag 
moet uiterlijk 30 juni zijn ontvangen door 
DUO. Zie voor meer informatie www.voo.nl. 

NIET APART MAAR SAMEN 

DE OPENBARE SCHOOL
VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS

www. voo.nl/5010
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vragen over onderwijs of medezeggenschap?

de informatie- en adviesdienst voor ouders en MR-leden

Bel gratis 0800 5010
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Hulp bij 
fondsenwerving
Sponsoring van scholen kan in tijden van 
bezuinigingen net het verschil maken. 
Daarom heeft VOS/ABB samen met het In-
stituut Fondsenwerving een speciaal leden-
aanbod ontwikkeld.
Scholen worden geconfronteerd met be-
zuinigingen en het ontbreekt hun vaak 
aan de juiste kennis om zelf alternatieve 
geldstromen aan te boren. ‘Natuurlijk kun-
nen wij de enorme bezuinigingen van OCW 
niet compenseren of goedmaken, maar we 
kunnen met het partnerschap met het IF 
onze schoolbesturen wel helpen om effec-
tiever en moderner extra geldbronnen aan 
te boren’, aldus directeur Ritske van der 
Veen van VOS/ABB. Het IF vervult onder 
meer een actieve rol binnen de Helpdesk 
van VOSABB. De IF Academy komt met een 
speciaal voor VOS/ABB-leden ontwikkeld 
opleidingsprogramma. 
Zie ook www.vosabb.nl (ledenservice>leden-
voordeel) of neem contact op met beleids-
medewerker Marleen Lammers: 06-10946652, 
mlammers@vosabb.nl. 

Jaarverslag VOS/ABB
Alle leden van VOS/ABB en overige relaties hebben het jaarverslag over 
2010 toegezonden gekregen.
In het jaarverslag gaat VOS/ABB onder meer in op de kernwaarden van 
het openbaar onderwijs, de activiteiten op het gebied van identiteitsont-
wikkeling, financieel management en passend onderwijs en de verschil-
lende communicatiemedia. In het financiële jaarverslag kunt u lezen dat  
VOS/ABB een gezonde vereniging is. Het jaarverslag kan worden gedown-
load van www.vosabb.nl (Publicaties). Liever een gedrukt exemplaar? 
Stuurt u dan een mailtje naar secretariaat vereniging@vosabb.nl onder 
vermelding van ‘Jaarverslag 2010’. Vermeldt duidelijk uw naam en het post-
adres waarop u het jaarverslag (gratis) wilt ontvangen.

Themabijeenkomst voor MR-OR-Team
In vrijwel alle scholen is naast het schoolteam een medezeggenschaps-
raad (MR) en een ouderraad (OR) actief. Elk met eigen taken en doelstel-
lingen. Soms is in de praktijk niet duidelijk wie welke taken heeft en wie 
waarover mag beslissen. Daarom heeft de Vereniging Openbaar Onder-
wijs (VOO) de themabijeenkomst MR-OR-Team ontwikkeld, waarin de 
verschillende taken en bevoegdheden in kaart worden gebracht.
Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? 
Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Vragen waarmee in 
veel scholen wordt geworsteld. In de bijeenkomst wordt samen onderzocht 
hoe een betere samenwerking kan worden vormgegeven en hoe dit voor 
zowel het team als de ouderraad en MR meer kan opleveren.
De themabijeenkomst duurt circa twee uur en kan op uw eigen school 
plaatsvinden. De bijeenkomst kost a 495,- excl. btw. Aanvragen kan tele-
fonisch via 036 5331500 of voo@voo.nl. Voor meer informatie kunt u ook 
contact opnemen met beleidsadviseur Erik Flentge, e.flentge@voo.nl.

mIn memoriamm 

Myrna Houtman
Oud-helpdeskmedewerker Myrna 
Houtman van VOS/ABB is op 53-jarige 
leeftijd overleden. Ze was al enige tijd 
ernstig ziek.
Myrna Houtman werkte van 1999 tot 
2009 bij VOS/ABB. Op de VOS/ABB-
Helpdesk was zij gespecialiseerd op de 
terreinen arbeidsvoorwaarden, rechts-
positie, sociale zekerheid en functie-
waardering. In 2009 maakte zij de 
overstap naar de Algemene Vereniging 
Schoolleiders (AVS), waar zij eveneens 
op de helpdesk werkte. VOS/ABB wenst 
de nabestaanden, (oud)-collega’s en alle 
andere mensen die Myrna hebben ge-
kend veel sterkte toe met het verwerken 
van dit verlies.

Goed beheer speeltoestellen
Op bijna elk schoolplein staat een speeltoe-
stel om de kinderen te vermaken. Maar wat 
moet de eigenaar van een speeltoestel nu wel 
en niet doen? 
In samenwerking met de nieuwe Voedsel en 
Waren Autoriteit (nVWA) heeft Consument en 
Veiligheid een folder ontwikkeld met daarin 
een stappenplan voor het goed beheren van 
speeltoestellen. In de folder staat duidelijk uit-
gelegd wat de wettelijke verplichtingen zijn 
voor de eigenaar van een of meerdere speeltoe-
stellen. Het geeft een praktisch handvat voor 

het opzetten van een beheersplan. Ook wordt duidelijk wie er keuringen en 
inspecties mag uitvoeren. Met de folder, die aan scholen en besturen wordt 
meegestuurd met dit magazine, kunnen scholen speeltoestellen makkelijk 
en goed beheren. De folder is ook te downloaden op www.allesoverspelen.nl.
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Eerste 
Kindermediaweek
Kinderen zitten dagelijks vele uren 
achter het beeldscherm. Daarom is er 
nu, naast de Kinderboekenweek, een 
jaarlijkse Kindermediaweek. Media-
smarties, de online gids voor geschikte 
kindermedia, organiseert de nieuwe 
themaweek voortaan in de eerste 
week na de zomervakantie. De eerste 
Kindermediaweek is van 3 tot 10 sep-
tember 2011. 
Het aanbod van kindermedia is bijzon-
der groot en de mediabeleving is een vast 
onderdeel geworden van het dagritme 
en leven van kinderen. Ze worden door 
hun natuurlijke nieuwsgierigheid aan-
getrokken door bewegende beelden en 
interactie.
Cathy Spierenburg, programmamanager 
van Mediasmarties, licht het initiatief 
voor een jaarlijkse Kindermediaweek toe. 
‘De Kinderboekenweek is al meer dan 55 
jaar bijzonder succesvol. Maar kinderen 
houden ook van audiovisuele media, ze 
genieten ervan. Volwassenen nemen dit 
waar, maar realiseren zich nauwelijks 
de impact. Een week lang bijzondere 
aandacht voor de impact van kinderme-
dia en attentie voor de aantrekkelijke en 
goede kanten is dan ook noodzakelijk. 
We kiezen voor begin september omdat 
kinderen wekenlang vrij zijn geweest en 
media een belangrijk tijdverdrijf zijn.’ 
Voor meer informatie:  
www.mediasmarties.nl

Gratis lesmateriaal over mediawijsheid
Ruim 210 uur gratis digitaal lesmateriaal over de invloed en werking van de 
media is nu voor alle scholen gratis beschikbaar via Wikiwijs.
De lessenreeks Mediawijsheid is voor een groot deel gebaseerd op het theorie-
onderdeel van de leerlijn Moderne Media van de openbare Thorbecke Scholen-
gemeenschap in Zwolle. In het vorige nummer van magazine School! kon u 
hier meer over lezen. De Zwolse school kreeg in maart uit handen van minister 
Marja van Bijsterveldt van OCW de Nationale Onderwijsprijs 2011.
De lessen zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs en besteden aandacht aan 
actuele onderwerpen, zoals imago en identiteit op internet en online pesten. 
Zie www.wikiwijs.nl.

Netwerk communicatie  
komt weer bijeen
In de laatste week van september organiseert VOS/ABB weer een bijeenkomst 
van het ledennetwerk van communicatie- en PR-medewerkers.
Afhankelijk van wat de netwerkleden het interessantst vinden, gaat de sep-
temberbijeenkomst over interne communicatie of over schoolbeleid voor het 
gebruik van smartphones. De netwerkleden is ook gevraagd welke dag en  
locatie hun het beste uitkomt. Zodra de datum en plaats vastliggen, meldt  
VOS/ABB dat.
Het (gratis) netwerk staat open voor iedereen die zich direct of indirect be-
zighoudt met het communicatie- en PR-beleid van scholen en besturen die bij  
VOS/ABB zijn aangesloten. Eerdere bijeenkomsten gingen onder meer over so-
cial media, bladen maken en crisiscommunicatie.
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl. 

Collectieve inkoop van energie
Schoolbesturen die zijn aangesloten bij VOS/ABB, kunnen gebruikmaken 
van een nieuw aanbod voor de collectieve inkoop van gas en elektriciteit. 
Hiermee kunnen schoolbesturen de energierekening van hun scholen verder 
beheersen.
Het collectieve inkooptraject Energie voor Scholen loopt van 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2014. Het wordt verzorgd door adviesbureau Hellemans 
Energy Consultancy, dat veel kennis en ervaring op het gebied van energie-
inkoop heeft. Naast VOS/ABB werken ook de collega-besturenorganisaties  
Besturenraad, Bond KBO, Bond KBVO, VGS, VBS en LVGS met Hellemans samen.
In het najaar organiseert VOS/ABB samen met Hellemans Energy Consul-
tancy een informatiebijeenkomst over de collectieve inkoop van energie. De 
datum en locatie zijn nu nog niet bekend. Ze zullen bekend worden gemaakt op  
www.vosabb.nl. 
Voor meer informatie neemt u contact op met senior beleidsmedewerker Janine 
Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl. 



Ritske van der Veen,
Directeur VOS/ABB

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

gezonde  
samenleving

Onderwijs is zoveel méér dan alleen taal en rekenen. Het is hard nodig om deze 
waarheid als een koe van stal te halen, omdat het kabinet scholen steeds meer ziet 
als kennisfabrieken die in dienst staan van de economische groei en de internati-
onale concurrentiepositie van Nederland.

Als ik de recente actieplannen van het kabinet lees, voor meer kwaliteit in het primair 
en voortgezet onderwijs, dan springen daar ambities en excellentie wat betreft taal en 
rekenen uit. Als we onze ambities alleen hierop toespitsen, vrees ik dat we taalwonders 
en rekenrobots opleiden, zonder dat we aandacht hebben voor een sociaal gezonde 
samenleving. In het ambitieplan wordt excellentie in één adem genoemd met de er-
kenning van de talenten van hoogbegaafde leerlingen. Dit suggereert ten onrechte 
dat hoogbegaafdheid een voorwaarde is voor excellentie. In mijn ogen gaat het erom 
dat het onderwijs de talenten van álle leerlingen optimaal ontwikkelt en benut. Niet 
alleen leerlingen met een Cito-score van minimaal 545 zijn potentiële toppers, maar 
ook kinderen die bijvoorbeeld uitblinken als sporter, automonteur of verzorger.

Wie de actieplannen goed leest, ziet dat het kabinet de brede maatschappelijke op-
dracht van het onderwijs weliswaar erkent, maar dat het op dit gebied geen enkele 
ambitie stelt. Ook als Nederland internationaal wordt vergeleken, zoomt het kabinet 
alleen in op de cognitieve kant. Dat is onvoldoende, want uit internationaal onder-
zoek blijkt ook dat Nederlandse leerlingen op burgerschapscompetenties matig en 
op sommige punten zelfs laag scoren. Ik vind dat deze zorgwekkende resultaten voor 
het kabinet aanleiding moeten zijn om de ambities ook op dit gebied aan te scherpen. 
Uiteraard is goede kennis over taal en rekenen een belangrijke voorwaarde om te 
kunnen functioneren in de samenleving, maar daarmee zijn we er nog niet. Ambities 
van leerkrachten om te werken aan burgerschapscompetenties zijn ook cruciaal. Ik 
zie wat dit betreft een heldere opdracht voor het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. Scholen die de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijven, 
die VOS/ABB samen met de leden heeft opgesteld, hebben niet alleen de volle aan-
dacht voor cognitieve excellentie, maar ook voor wederzijds respect, waarden en 
normen, levensbeschouwing en godsdienst. 

Wat dat betreft is een recent onderzoek van het Kohnstamm Instituut interessant. 
Daaruit blijkt dat leerlingen van gemengde scholen beter scoren op burgerschaps-
competenties en ook beter kunnen omgaan met conflicten dan leerlingen van ‘witte’ 
scholen. Ze scoren weliswaar op taal en rekenen wat minder goed, maar dat verschil 
is veel minder groot dan onderwijssocioloog Jaap Dronkers vorig jaar suggereerde. Hij 
baseerde zijn suggestie op cijfers uit het buitenland en ging ervanuit dat ze één op één 
op de Nederlandse situatie van toepassing waren. De recente onderzoeksresultaten 
spreken dat duidelijk tegen.
Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut bevestigt de eerder genoemde waarheid 
als een koe: onderwijs is zoveel méér dan taal en rekenen. In het verlengde hiervan 
noem ik de meerwaarde van het diploma openbaar onderwijs, dat VOS/ABB en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs samen hebben ontwikkeld om aspecten als burger-
schap, waarden en normen en diversiteit aan godsdiensten onder de aandacht te 
brengen. Steeds meer pabo’s bieden dit diploma aan, ook als nascholing. <
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veel scholen weten zich geen raad met mobieltjes, blijkt uit recent onderzoek van de 
Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Maar geschiedenisdocent Jelmer Evers 
van de openbare school uniC in utrecht ziet juist wel de meerwaarde van smartphones en 
computers. hij maakt er voor zijn lessen enthousiast gebruik van.

Met smartphones  
doordringen tot habitat 
van leerlingen

Wat is de meerwaarde?
‘ICT heeft zoveel didactische mogelijkhe-
den. Het verbreedt het onderwijs. Je kunt 
veel meer, bent niet meer gebonden aan 
het lokaal en kunt maatwerk bieden. Als 
ik naar mijn eigen vak kijk, dan kun je 
bijvoorbeeld met Google Maps en You-
Tube-filmpjes belangrijke veldslagen 
in beeld brengen. Je kunt leerlingen ook 
laten zoeken ook Wikipedia. De moderne 
mobiele telefoons die leerlingen in hun 
zak hebben, zijn kleine computertjes. Die 
kun je hier dus ook voor gebruiken. Er zijn 
zoveel meer mogelijkheden dan alleen 
maar een boek!’

Maar dan kun je toch net zo goed  
alleen computers inzetten?
‘Klopt, maar toch kun je als school de 
moderne mobieltjes benutten om een 
stap verder te gaan. Als experiment heb 
ik een screencast gemaakt over de oor-
log in Vietnam. Wat ik normaal in de 
les zou behandelen, heb ik ingesproken 
en op internet gezet. Dat konden leer-
lingen bijvoorbeeld op hun iPhone en 
iPod downloaden. De filmpjes zijn door 
4000 individuele leerlingen bekeken, in 
totaal zelfs door 39.000 mensen. Zo be-
reik je dus niet alleen je eigen leerlingen, 
maar ook een publiek buiten de school. 
Op Twitter kreeg ik er berichtjes over. 

Dan merk je dat moderne media voor de 
school inhoudelijke meerwaarde heb-
ben. Je dringt door tot de habitat van je 
doelgroep.’

En de risico’s dan, bijvoorbeeld die  
filmpjes op YouTube, waarop te zien is 
dat leraren worden geterroriseerd?
‘Het klopt dat de cameraatjes die op mo-
bieltjes zitten door leerlingen kunnen 
worden misbruikt. Maar, hoe vreselijk 
dat voor de betrokken leraren ook is, 
die filmpjes zijn echt uitzonderingen. 
Ik betreur het dat dit door de media zo 
wordt uitvergroot. Ik vraag me ook af of 
hier sprake is van een probleem dat door 
de moderne media wordt veroorzaakt. 
Daarbij moet ik wel zeggen dat het mis-
schien in bepaalde scholen moeilijker is 
om mobiele telefoons bij het onderwijs 
te betrekken dan bij ons. Het hangt hele-
maal af van de sfeer en de cultuur hoe je 
als school gebruikmaakt van de moderne 
media.’

Zou het een goed idee zijn als het 
ministerie van OCW richtlijnen opstelt 
over wat scholen wel en niet met 
mobieltjes kunnen doen?
‘Nee, een oekaze uit Den Haag lijkt me ab-
soluut geen goed idee. Scholen moet zelf 
kunnen bepalen hoe zij hiermee omgaan, 

die vrijheid moeten ze hebben. Het ver-
schilt per school wat de meerwaarde van 
mobieltjes is. Ik vind wel dat je er beleid 
op móet maken. Als er problemen zijn, 
dan moet je restrictief kunnen optreden. 
Bij mij in de les gaan de laptops dicht en 
de mobieltjes weg als dat voor de les no-
dig is. Dat bepaal ik. Maar mobieltjes ver-
bieden, omdat docenten er geen verstand 
van hebben en ze het al honderd jaar zon-
der doen, vind ik geen optie. Dat kun je je 
gewoon niet permitteren. Je kunt ook niet 
meer zeggen dat je geen gebruik maakt 
van e-mail.’

Hoe wilt u op de foto?
‘Met leerlingen en hun mobieltjes natuur-
lijk! Maar ik moet zeggen dat er ook ge-
noeg leerlingen zijn die er in de les geen 
gebruik van maken, gewoon omdat ze 
dat niet willen. Dat vind ik prima, want 
mobieltjes zijn een middel, geen doel.’ <

TEkST EN BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

vIJf vRAgEN 
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een betrouwbaar  
schooladvies
Minister van Bijsterveldt wil de Cito-eindtoets vanaf  
het schooljaar 2012-2013 wettelijk verplicht stellen voor  
alle basisscholen. Ook moeten scholen de toets later in  
het schooljaar afnemen, zodat ze de onderwijstijd beter 
kunnen benutten en het schooladvies een zwaarder 
karakter krijgt. De vraag is wat het nut en de noodzaak  
van een landelijke eindtoets dan nog is. ‘Een foto is  
prachtig, maar ik zie liever de film.’

‘De Cito-eindtoets is slechts een moment-
opname: een leerling hoeft maar verliefd 
te zijn of aan het rouwen zijn om een 
overleden huisdier en het kan de uitslag 
op de Citotoets al beïnvloeden.’ Volgens 
Erik Flentge, beleidsadviseur bij de Ver-
eniging Openbaar Onderwijs, kan de 
Cito toets beter helemaal verdwijnen. ‘De 
eindtoets heeft zijn beste tijd gehad. Er 
zijn betere alternatieven.’ Minister Van 
Bijsterveldt van OCW wil de toets echter 
wettelijk verplicht stellen voor elke ba-
sisschool vanaf het schooljaar 2012-2013.

Het onderwijsveld reageert hierop over-
wegend positief, helemaal wanneer Van 
Bijsterveldt oppert de Citotoets te gebrui-
ken als instrument voor kwaliteitsver-
betering én als middel om inzichtelijk te 
maken welk startniveau een kind heeft 
wanneer het op de middelbare school 
komt. En omdat 85 procent van de scho-
len de Citotoets toch al afneemt, en nog 
eens tien procent met een andere toets 
werkt, verandert er volgens haar niet 
eens zo gek veel. 

Soepele overgang
Van Bijsterveldt zwengelt een essentiële 
discussie aan: hoe kun je de overgang 

van het basis- naar voortgezet onder-
wijs zo soepel mogelijk laten verlopen? 
‘De tendens is dat er steeds meer nadruk 
ligt op de Citoscore bij het aanmelden en 
toelaten van kinderen bij het vervolgon-
derwijs. Wanneer je de Citotoets gaat 
verplichten, zal dat waarschijnlijk nog 
sterker het geval zijn’, denkt Flentge.

De minister wil dat ondervangen door 
de toets van februari naar april of mei te 
verschuiven, zodat scholen de onderwijs-
tijd beter benutten en het schooladvies 
zwaarder laten wegen. Flentge heeft ech-

Het leerlingvolgsysteem (LVS)

Het Cito Volgsysteem bestaat uit de volgende toetsen: LVS-toetsen,  
Entreetoetsen en de Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets). De LVS-
toetsen kan een school gebruiken om de vorderingen van leerlingen 
te volgen. Ze geven informatie over de resultaten op individueel 
niveau van de leerling, op groepsniveau en op schoolniveau. Daar-
mee kunnen scholen gerichte acties inzetten op specifieke elementen 
(zoals begrijpend lezen of technisch lezen) om zo de prestaties van de 
leerlingen, maar ook de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

ter zijn twijfels over dit beoogde effect. 
‘De minister hoopt dat het schooladvies 
een belangrijkere rol gaat spelen, maar 
hoe zit het met de middelbare scholen 
die leerlingen vooral op basis van de Cito-
toets plaatsen? Zij zullen daarin niet op-
eens veranderen en blijven vasthouden 
aan deze toets, waardoor ze de leerlingen 
pas later in het schooljaar plaatsen in het 
vervolgonderwijs.’ Volgens Flentge kan 
dit onwenselijke gevolgen hebben voor 
een kind: langer in onzekerheid verkeren 
over toelating en plaatsing of last-minu-
te nog een andere school moeten zoeken. 

 SChOOLADvIES
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Volg de leerling
Het standpunt van de Vereniging Open-
baar Onderwijs is helder: een landelijke 
eindtoets geeft door zijn eenmalige ka-
rakter geen inzicht in de kwaliteit van de 
school of het onderwijs. Niet verplichten 
dus. Wel enthousiast is de vereniging 
over het verplichten van een leerling-
volgsysteem (zie kader). ‘Je maakt daar-
mee een film over meerdere jaren’, zegt 
Flentge. ‘Het oordeel van de leerkracht 
is bepalend, het leerlingvolgsysteem 
werkt als een second opinion. Vakken-
nis, professionaliteit en intuïtie van de 
leerkracht komen dan centraal te staan. 
Zo houd je inzicht in de ontwikkeling van 
een kind: is het creatief, enthousiast en 
gemotiveerd? De eindtoets geeft al die 
informatie niet.’ 

Citotoets buitenspel
In Leeuwarden en omgeving werken 
alle scholen voor basis- en voortgezet 
onderwijs, zowel openbaar als bijzonder, 
al op deze manier. Ze baseren het advies 
op de meerjarige ontwikkeling van de 
leerling aan de hand van het leerling-
volgsysteem en het oordeel van de leer-
kracht en/of intern begeleider uit groep 
zes, zeven en acht. Overigens geldt al op 

meer plaatsen dat het advies van de ba-
sisschool zwaarder weegt dan de uitslag 
van de eindtoets. Hawé van der Panne, 
directeur van vier vestigingen van de 
Openbare Scholengemeenschap Piter Jel-
les in Leeuwarden is de initiatiefnemer 
van deze ‘Plaatsingswijzer’. ‘Sommige 
leerlingen zijn laatbloeiers, andere leer-
lingen presteren goed in groep zes, maar 
zakken weg in groep acht. Met een een-
malige Citotoets score breng je dat niet 
in kaart’, legt hij uit. 
Ongeveer drie jaar geleden voerde hij een 
onderzoek uit naar de relatie tussen het 
schooladvies en de schoolcarrière van 
een leerling. ‘Wat bleek: het advies op ba-
sis van de Citotoets was vaak te laag, het 
schooladvies te hoog. Daarover zijn we in 
gesprek gegaan met het basisonderwijs 
en uiteindelijk kwamen we gezamenlijk 
tot deze oplossing.’
 
Meer tijd voor maatwerk
De eerste ervaringen in Leeuwarden zijn 
positief. Scholen hoeven de Citoscores 
niet af te wachten en hebben meer tijd 
voor de overdracht van leerlingen die 
maatwerk nodig hebben, zoals leerlingen 
met een lwoo-verwijzing of een rugzakje. 
Leerkrachten in het primair onderwijs 

vinden het fijn het vertrouwen en de ver-
antwoordelijkheid over de leerlingen te 
krijgen. ‘Zo’n initiatief kan ik alleen maar 
toejuichen’, zegt Flentge, ‘het klinkt me 
als muziek in de oren.’

Geen cijferfabriek 
Flentge en Van der Panne zijn het er over 
eens: de school moet geen cijferfabriek 
worden. Van der Panne: ‘Natuurlijk 
moeten scholen opbrengstgericht wer-
ken, maar een school heeft zoveel meer 
functies.’ ‘De aandacht ligt sterk op reke-
nen en taal, maar daar moeten we niet 
in doorslaan’, vult Flentge aan. Het plan 
van Van Bijsterveldt om met een begin- 
en eindtoets de leerwinst van een leer-
ling - en daarmee de kwaliteit van het 
onderwijs- te meten, vindt Flentge dan 
ook geen goed idee. Volgens hem ver-
schillen kinderen op zo’n jonge leeftijd 
enorm in hun ontwikkeling, wisselen 
hun prestaties van dag tot dag en zijn 
nog niet alle vaardigheden meetbaar bij 
zo’n jong kind. Flentge: ‘In groep acht kun 
je dat wel toetsen, maar wat vergelijk je 
dan? Een vergelijking tussen een toets 
in groep één en groep acht zegt daarom 
weinig en zal niet leiden tot het verbete-
ren van de kwaliteit van het onderwijs. 
Kortom, weten is niet altijd meten. We 
moeten oppassen dat de professionali-
teit van de leerkracht niet in de schaduw 
komt te staan.’ <

Voor meer informatie over de Plaatsings-
wijzer van de scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs in Leeuwarden en 
omgeving, zie www.vo-leeuwarden.nl.

SChOOLADvIES 

Beleidsadviseur Erik Flentge van  
de Vereniging Openbaar Onderwijs



texel moet voldoende  
onderwijsaanbod houden

Het komt in Den Burg maar zeer zelden voor dat de Texelse 
gemeenteraad zich unaniem achter een motie schaart, maar in 
april gebeurde het. Met de motie ‘OSG Hogeberg heeft uitzonde-
ringspositie nodig’ vraagt de voltallige raad aan burgemeester 
Francine Giskes om er bij minister Marja van Bijsterveldt van 
OCW en de Tweede Kamer op aan te dringen de status aparte 
van de school te handhaven. 
De uitzonderingspositie werd ruim tien jaar geleden toegekend 
door Karin Adelmund, die destijds als staatssecretaris van OCW 
een werkbezoek aan Texel bracht. Zij zag in dat de status aparte 
noodzakelijk was voor een breed aanbod van voortgezet on-
derwijs op het eiland. Van Bijsterveldt zegt nu dat de school te 
groot is voor de eilandtoeslag.

Verschraling
Rector Henk de Vries rekent voor dat de school door het besluit 
van de minister structureel 160.000 euro per jaar moet inle-
veren. Dat komt neer op 2,5 voltijdsbaan minder. Op het eerste 

gezicht is dit geen groot verlies – de school heeft een jaarbud-
get van ongeveer 6 miljoen euro - maar in de praktijk zal het 
volgens De Vries leiden tot een verschraling van het toch al 
versnipperde onderwijsaanbod van de brede scholengemeen-
schap. ‘De minister heeft feitelijk gelijk als zij zegt dat wij niet 
meer onder de opheffingsnorm zitten, maar dat is alleen waar 
als je naar het totale aantal leerlingen kijkt. Als je de cijfers 
ziet van de verschillende richtingen die wij aanbieden, dan 
wordt onmiddellijk duidelijk dat wij wel degelijk op zeer kleine 
schaal moeten opereren. Bij havo en vwo bijvoorbeeld moeten 
we bij Frans de jaren 4 en 5 combineren, en dan hebben we in 
totaal nog maar acht leerlingen. Ook voor aardrijkskunde en 
bij wiskunde C moeten we combinaties maken. Of kijk naar de 
afdeling metaaltechniek in het vmbo. Als we daar 15 leerlin-
gen hebben, dan ben ik blij. In die zin zitten we dus wél onder 
de opheffingsnormen. Nu zal de minister zeggen dat we dan 
maar een aantal afdelingen moeten afstoten, maar dat hebben 
we in het verleden al gedaan. Binnen het vmbo bieden we al 
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heel Texel is het erover eens: minister van Bijsterveldt mag de speciale eilandstatus van 
openbare scholengemeenschap De hogeberg niet intrekken.
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geen bouwtechniek meer aan. In de bovenbouw van havo en 
vwo zouden we vakken kunnen schrappen die we niet per se 
hoeven aan te bieden, bijvoorbeeld tekenen, maar daar is wel 
veel vraag naar. Informatica is ook zo’n vak. Management en 
organisatie hebben we al geschrapt. We kunnen daar niet mee 
doorgaan, met dat schrappen, want dan wordt ons aanbod echt 
te mager.’

Breed gedragen
Het sluiten van een deel van het beroepsvoorbereidende deel 
van het vmbo zou een optie kunnen zijn, maar daar durft rector 
De Vries nog niet hardop over na te denken. ‘De school wordt 
hier op het eiland zeer breed gedragen, ook door de politiek. Het 

is hier echt een zeldzaamheid dat alle raadsleden een motie 
aannemen, maar nu het over De Hogeberg ging, deden ze dat. 
Dat heeft te maken met het sterke eilandgevoel. Iedereen hier 
heeft wel een kind, neef of buurmeisje dat bij ons op school zit. 
Wij zijn op Texel de grootste organisatie, met meer dan duizend 
mensen in één gebouw. Dat heb je hier nergens anders. Den 
Helder is voor de Texelaars een heel andere wereld. Dat is ‘de 
overkant’, zoals heel Nederland hier heet.’
Wat De Vries ernstig stoort in de discussie over het beëindigen 
van de uitzonderingspositie, is dat minister Van Bijsterveldt te 
makkelijk denkt over de reistijd naar Den Helder. Zoals iedereen 
weet, die wel eens op Texel met vakantie is geweest, duurt de 
overtocht maar 25 minuten. De rector nodigt de minister uit 

om zelf te ervaren hoelang Texelse leerlingen, als die straks 
in Den Helder naar school zouden moeten, met het openbaar 
vervoer onderweg zijn. ‘Als een leerling in het havengebouw 
woont en als de gewenste opleiding aangeboden wordt op 
het haventerrein in Den Helder, dan duurt de reis inderdaad 
maar 25 minuten. Niks aan de hand dus. Maar onze leerlingen 
wonen niet in het havengebouw, maar gewoon in een van de 
dorpen of buurtschappen. Neem een leerling in De Cocksdorp 
die naar het vmbo op de Bijlweg in Den Helder moet. Stel dat 
de les om kwart over acht begint, dan moet deze leerling vol-
gens de OV-reisplanner al rond halfzes op en acht voor zes met 
de bus naar de veerhaven. Als de les tot vier uur ‘s middags 
duurt, is de leerling pas weer om kwart voor zeven ’s avonds 
thuis. Staatssecretaris Adelmund vond het destijds een goede 
zaak dat de Texelse leerlingen onderwijs konden volgen nabij 
hun woonplaats, maar Van Bijsterveldt vindt dat kennelijk niet 
belangrijk.’

Voldongen feit
De Vries vindt het ook een vervelende zaak dat het ministerie 
het intrekken van de uitzonderingspositie als een voldongen 
feit heeft gebracht. Destijds, toen de status aparte werd toege-
kend, werd afgesproken dat de regeling na 10 jaar zou worden 
geëvalueerd. Maar OCW heeft aan de school laten weten dat 
een evaluatie niet meer nodig is, omdat de beëindiging van de 
uitzonderingspositie al helemaal ambtelijk is dichtgetimmerd. 
‘Wij hebben dus niet eens meer de kans gekregen om met goede 
argumenten te laten zien dat we hier wel degelijk in een uit-
zonderlijke positie zitten. Texel is en blijft immers een eiland, 
dat zal de minister niet kunnen ontkennen. Als je in Amster-
dam woont, kun je als ouders voor je kind uit verschillende 
scholen kiezen. Hier hebben ouders die keuze niet, omdat wij 
als openbare scholengemeenschap de enige zijn die voortgezet 
onderwijs aanbieden.’ <

Wat staat er in de motie?

In de motie van de gemeenteraad staat dat OSG  
De Hogeberg het hart van de samenleving is en voor 
gezinnen een belangrijke voorwaarde is om op Texel 
te blijven of zich er te vestigen. Het onderwijsaanbod 
moet gehandhaafd blijven, benadrukken de raads-
leden, omdat De Hogeberg toegankelijk moet zijn  
voor zoveel mogelijk Texelse leerlingen. De reistijd  
van 3 tot 4 uur per dag voor leerlingen, als die naar 
Den Helder zouden moeten, noemt de raad ‘onaccep-
tabel’. Bovendien zullen ouders van deze leerlingen 
worden geconfronteerd met hoge reiskosten.

‘Wij opereren wel degelijk  
op zeer kleine schaal’

Rector Henk de Vries van OSG De Hogeberg op Texel.
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het kan flink in de papieren lopen als schoolbesturen asbestinventarisaties moeten laten 
uitvoeren. Daarom heeft vOS/ABB hier een speciaal ledenaanbod voor ontwikkeld.

asbestinventarisaties  
kunnen goedkoper

De Tweede Kamer vindt dat er uiterlijk in juni 2012 voor alle 
scholen in Nederland een asbestinventarisatie beschikbaar 
moet zijn. Directe aanleiding voor deze eis was een uitzending 
in januari van het televisieprogramma Zembla. Daarin was te 
zien dat in veel schoolgebouwen nog asbest aanwezig is. 
Voor VOS/ABB waren de tv-uitzending en het besluit van de 
Tweede Kamer aanleiding op zoek te gaan naar mogelijkheden 
om schoolbesturen tegen verlaagde tarieven inventarisaties te 
laten uitvoeren. Met ingenieursbureau Oesterbaai in Rotter-
dam –landelijk marktleider op dit terrein- werd overeenstem-
ming bereikt. Leden van VOS/ABB kunnen afhankelijk van 
de situatie tot 50 procent korting krijgen. Dat scheelt voor een 
gemiddelde school met tien lokalen algauw 1000 euro.

Volume
Directeur Frank-Maarten Gribnau van bureau Oesterbaai legt 
uit dat hij korting kan aanbieden vanwege het grote volume. 
In het primair en voortgezet onderwijs moeten naar schat-
ting 2000 schoolgebouwen en gymzalen van voor 1994 op de 
aanwezigheid van het kankerverwekkende materiaal gecon-
troleerd worden. Dit getal heeft betrekking op het gebouwen-
bestand van schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten. 
Het ingenieursbureau kan in de eigen archieven nagaan of het 
bepaalde gebouwen al eerder heeft onderzocht en of die inven-
tarisaties nog aan de huidige vereisten voldoen. Dat is handig, 
omdat de praktijk uitwijst dat bij een deel van de bestuurlijke 
verzelfstandigingen in het openbaar onderwijs informatie 
hierover verloren is gegaan. 

Oesterbaai kan los van het ledenaanbod als vervolg op de in-
ventarisatie ook ondersteuning en begeleiding bieden bij as-
bestverwijdering of -sanering. Gribnau benadrukt dat het lang 
niet altijd meteen nodig is om het asbest door een daartoe ge-
specialiseerd bedrijf te laten weghalen. Dat is wettelijk ook niet 
verplicht. Het is bijvoorbeeld als alternatief ook mogelijk om met 
bouwtechnische aanpassingen het risico op direct contact met 
asbest tot een minimum te beperken. ‘Denk hierbij aan asbest in 
een verwarmingshok, waar zelden iemand komt. Door voorzie-
ningen aan te brengen, bijvoorbeeld door het asbest te isoleren 
van de omgeving door voorzetwanden te monteren, hoeft er 
geen gevaar meer te zijn en kan het materiaal blijven zitten.’

Communicatie
Als de inventarisatie is uitgevoerd, zal de school de leerlingen, 
hun ouders, het personeel en eventuele andere gebruikers over 
de uitkomsten moeten informeren. Ook op dit vlak kan Oes-
terbaai ondersteuning bieden. ‘Hier zelf informatie en uitleg 
over geven, behoort niet tot de core business van scholen en 
pakt soms onbedoeld verkeerd uit. Het geven van uitleg over de 
aanwezige asbest, de risico’s en mogelijke gezondheidsschade 
is werk voor deskundigen. Asbest is nu eenmaal een gevoelig 
onderwerp’, geeft Gribnau aan.  <

Waar bestaat het aanbod uit?

Ingenieursbureau Oesterbaai kan op verzoek van de 
school een asbestinventarisatie uitvoeren. Het gaat 
hier om de TYPE A-rapportage, die geschikt is voor de 
aanvraag van een omgevingsvergunning en de mel-
ding voor asbestverwijdering bij de gemeente. 
Mochten de normen voor asbestinventarisaties in 
schoolgebouwen worden aangescherpt -de VNG denkt 
hierover na- dan zal het ingenieursbureau ervoor 
zorgen dat uitgevoerde inventarisaties naar de nieuwe 
norm worden overgezet. Mogelijke meerkosten komen 
dan voor rekening van Oesterbaai, tenzij het bureau 
extra monsters moet nemen. 
VOS/ABB benadrukt dat het voor de gezondheid van 
leerlingen en personeel belangrijk is om te weten of er 
asbest aanwezig is en of er maatregelen nodig zijn. Bo-
vendien is het in het licht van eventuele toekomstige 
aansprakelijkheid en juridische claims van gebruikers 
van gebouwen van groot belang om vast te leggen of 
er asbest aanwezig is en of dat gezondheidsrisico’s met 
zich meebrengt.

Zie ook www.vosabb.nl (homepage) en  
www.asbestopschool.nl.
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INNOvATIE 

Een extra service voor leerlingen: roosterwijzigingen direct op Twitter, dus niet meer eerst met 
de computer inloggen in de elektronische leeromgeving. vwo-leerlingen van het openbare 
Amstelveen College hebben er in hun eindexamenjaar een systeem voor ontwikkeld.

handig, roosterwijzigingen 
op twitter!

Pim Veldhuisen vertelt dat hij met vijf medeleerlingen in okto-
ber met het ontwikkelen van het systeem begon. ‘We zijn er het 
hele jaar mee bezig geweest, voor het vrije project voor infor-
matica. Nadat we het hadden afgerond, hebben we het systeem 
geïnstalleerd. Dankzij enthousiast management, hulpvaardige 
systeembeheerders en geïnteresseerde roostermakers is dit 
goed gelukt.’ Ongeveer eenderde van de circa 900 leerlingen 
van het Amstelveen College ontvangt de roosterwijzigingen 
nu op Twitter. ‘We zien dat er binnen de school veel retweets 
zijn, dus het wordt echt gebruikt.’

Frustratie
‘We zijn ermee begonnen, omdat het altijd een frustratie is 
als er een les is uitgevallen. Je kunt dat natuurlijk zien in de 
elektronische leeromgeving, maar dan moet je eerst achter de 
computer en inloggen met je wachtwoord. Dat is op zich wel te 
doen, maar je moet er zelf naartoe. Nu brengt het systeem de 
informatie naar jou, dat is natuurlijk veel handiger.’ 
Voordat de leerlingen met het daadwerkelijke programmeren 
begonnen, namen ze in school een enquête af. ‘Daaruit bleek 
dat het probleem inderdaad heel herkenbaar was, en dat onze 
oplossing werd gezien als een goed idee. Leerlingen checken 
Twitter vaak, dus dan is het erg makkelijk als je op die manier 
roosterwijzigingen kunt ontvangen.’
Het systeem is zo ontwikkeld dat de roostermaker, nadat hij 
in Excel de wijzigingen van de dag heeft ingevoerd, met één 
druk op de knop alles naar Twitter kan versturen. ‘Daar heeft 
hij verder geen omkijken meer naar. De informatie wordt per 
jaarlaag verstuurd. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld in 
4 havo zit, je alleen de roosterwijzigingen ontvangt die betrek-
king hebben op de verschillende 4 havo-klassen. Je krijgt dus 
af en toe wel een bericht dat niet direct op jou van toepassing 
is, maar je ziet niet de wijzigingen van de hele school. We heb-
ben het ook zo ontworpen, dat als er later wijzigingen zijn die 
’s ochtends nog niet bekend waren, de eerdere wijzigingen van 
die dag niet nogmaals worden gepost.’ 

Andere scholen helpen
Veldhuisen, die na de zomervakantie aan de TU Delft elektro-
techniek gaat studeren, wil met zijn medeleerlingen andere 

scholen voor voortgezet onderwijs graag helpen met het imple-
menteren van hun systeem. ‘Ik denk zeker dat het interessant 
kan zijn voor andere scholen. Je moet het zien als een extra ser-
vice voor de leerlingen. We denken erover om het commercieel 
toe te passen. Groot voordeel van hoe wij het hebben gemaakt, 
is dat het aan software gekoppeld kán worden, maar dat hoeft 
niet per se. Onze roostermaker voert alles nog handmatig in, 
dus andere scholen die dat ook nog zo doen, kunnen ons sys-
teem gewoon gebruiken.’ 

Een prijsindicatie kan hij nog niet geven en een eigen bedrijfje heb-
ben de Amstelveense leerlingen nog niet, maar dat behoort binnen-
kort wel tot de mogelijkheden. Tot die tijd kunnen geïnteresseerde 
scholen contact opnemen via pim.veldhuisen@gmail.com. <
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efficiënt werken door  
benoeming themaraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gMR) van het openbare schoolbestuur 
Allure heeft op voorstel van haar voorzitter yuri pelser een themaraad benoemd. Allure 
bestuurt de openbare scholen in koggenland, Opmeer en Medemblik. pelser wist dat de 
Wet op de Medezeggenschap themaraden toestond en verwachtte dat met de instelling 
van zo’n raad de gMR-vergaderingen veel efficiënter zouden verlopen. En die verwachting 
kwam uit.

‘De directe aanleiding voor het instellen 
van de themaraad was zeer praktisch 
van aard’, vertelt Pelser. ‘De GMR moest 
het schoolbestuur adviseren over de be-
groting en dat is altijd een tijdrovende 
operatie met een GMR-vergadering van 
30 mensen, waarvan niet iedereen even-
goed in deze materie thuis is. En de tijd 
die we daarvoor hadden was niet erg 
ruim bemeten. Dus hebben we enkele 
mensen uit ons midden met belang-
stelling voor deze onderwerpen en ter 
zake doende kennis op deze terreinen 
gevraagd om dit advies op te stellen. Zo 

zit er bijvoorbeeld ook iemand in met een 
economische achtergrond. En dan heb je 
er als GMR eigenlijk nauwelijks meer 
omkijken naar, want een themaraad is 
bevoegd om rechtstreeks te adviseren. 
Dat is in de WMS zo geregeld. Je mag 
zelfs -maar dat hebben we niet gedaan- 
deskundigen van buitenaf kiezen, dat 
verandert niets aan de bevoegdheid!’

Terugkoppeling
‘Een groot voordeel van een themaraad 
zoals die van ons is bovendien dat er in 
een onderwerp veel meer aandacht en 

tijd kan worden gestoken en dat komt 
de degelijkheid en diepgang van een 
advies zeer ten goede. In plenaire GMR-
vergaderingen van ’s avonds van 8 tot 10 
kom je daar niet doorheen. We hebben 
wel afspraken gemaakt over hoe de the-
maraad met de rest van de GMR commu-
niceert. En hoe je het moet oplossen als 
de leden van de themaraad van mening 
verschillen over een advies. In dat geval 
koppelen ze terug naar de GMR. Maar als 
alles goed gaat, vindt de terugkoppeling 
achteraf plaats. Dat is nu, bij deze eerste 
keer ook gebeurd. Ze hebben in de GMR 
hun advies toegelicht. Het is dus alle-
maal soepel verlopen.’

‘De volgende klus voor deze themaraad 
is een advies over de formatie. Eigen-
lijk waren de begroting en de formatie 
één onderwerp, maar we hebben ze om 
praktische redenen even losgeknipt van 
elkaar. Ik heb het in ons statuut zo be-
schreven dat deze themaraad nu kan 
blijven bestaan en dat er jaarlijks wordt 
besloten of hij bijeenkomt en in welke 
samenstelling.’

Adviescommissies
’Een GMR mag er zelfs meerdere thema-
raden op na houden. ‘Je kunt per speci-
fiek onderwerp een themaraad benoe-
men’, zegt Yuri Pelser. ‘Maar wij hebben 
er maar één. We hebben trouwens wel 
nog twee adviescommissies ingesteld. 

De themaraad

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geeft MR’en en GMR’en 
de mogelijkheid om een specifieke bevoegdheid over te dragen 
aan een themaraad. Bepaalde onderwerpen kunnen in zo’n kleine 
themaraad efficiënter worden behandeld dan in een grotere (G)MR-
samenstelling. Een themaraad kan uit zowel (G)MR-leden als externe 
personen bestaan, zoals ouders met specifieke kennis over financiën. 
Elke themaraad moet in het statuut van de GMR worden vastgelegd 
en moet daardoor elke twee jaar opnieuw worden vastgesteld.
De GMR van Allure is de afgelopen periode bij een aantal vraagstuk-
ken, waaronder het opstellen van een nieuw statuut en reglement, 
begeleid door de Vereniging Openbaar Onderwijs. Voor meer infor-
matie kan contact worden opgenomen met beleidsadviseur Rein van 
Dijk, via 036 5331500 of r.vandijk@voo.nl.
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De eerste voor het onderwerp Raad van 
Toezicht. De wet gaat namelijk weer ver-
anderen: er moeten raden van toezicht 

komen, apart van het bestuur. Daar 
heeft de GMR op sommige punten ook 
advies en instemmingsrecht in. Om dat 
goed en binnen de gestelde termijn voor 
te bereiden, hebben we ook weer een 
groep mensen bij elkaar gezet. Die be-
studeren het en brengen een advies uit 
aan de GMR. In de vorm van een notitie 
die als vergaderstuk wordt ingebracht. 

De functieprofielen voor de nieuwe raad 
van toezicht zijn op die manier al be-
handeld. Het voorwerk is dan gedaan, je 

kunt nog vragen stellen en daarna kun 
je plenair al vrij snel besluiten of je met 
dit advies meegaat of niet. Er is nog een 
tweede adviescommissie gezet op een 
structuurwijziging van onze GMR. Hoe 
we die nog beter kunnen organiseren. 
Vooruitlopend op de invoering van de 
raad van toezicht hebben we een selec-
tiecommissie geformeerd. Die is nauw 

verbonden met de betreffende advies-
commissie.’

Logische manier
Er wordt dus door de GMR Allure flink 
gedelegeerd. En dat werkt! ‘Vele handen 
maken licht werk’, zegt Pelser, ‘en in de 
voorbereiding pakken we grote winst. 
Vlot vergaderen heeft natuurlijk ook te 
maken met de manier van discussiëren 
en met de gespreksleiding, maar zeker 
ook met het voorwerk van de thema-
raad of de adviescommissie. Vooral door 
de notities die zij inbrengen, hoeft er niet 
zoveel uitgelegd te worden. Dit was voor 
ons een logische manier om het GMR-
werk te organiseren!’ <

GMR-voorzitter Yuri Pelser is te spreken over de nieuwe themaraad.

Slim initiatief van de GMR
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bevolkingskrimp vraagt  
creatieve oplossingen

Nederland krijgt steeds minder inwoners. Vooral aan ‘de ran-
den’ van het land, in regio’s als Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaande-
ren en Noord-Groningen zijn de gevolgen van deze bevolkings-
krimp groot. Dorpen vergrijzen en ontgroenen. Buurthuizen, 
zwembaden en bibliotheken sluiten hun deuren. En ja, soms 
valt daardoor onontkoombaar het doek voor een dorpsschool.

Verontrustende cijfers
Dick Henderikse van Marenland schetst de situatie: ‘Het aantal 
huishoudens in Noord-Groningen neemt tot 2040 met 15 pro-
cent af. De groep kinderen tot 12 jaar, onze doelgroep, wordt 
30 procent kleiner, in de stad Delfzijl zelfs 50 procent. Natuur-
lijk, we zijn niet het enige krimpgebied, maar misschien wel 
het zwaarste. Zo heb ik een school in Wirdum, die in een paar 
jaar van 94 naar 31 leerlingen is gegaan! Dan weet je dat je iets 
nieuws moet bedenken.’ Zijn collega Geert Meijer van Noord-
kwartier voegt daaraan toe dat er in deze streek in de afgelopen 
twintig jaar al zeker twaalf scholen noodgedwongen zijn geslo-
ten. Meijer: ‘Als we niets doen, gaat dat gewoon door en blijft 
er straks helemaal niets meer over. We kunnen de krimp echt 
niet keren.’ Kortom, er moet wat gebeuren in Noord-Groningen. 
En beide heren realiseren zich dat ze elkaar daarbij hard nodig 
hebben.

Samenwerking
De scholen van Henderikse en Meijer staan grotendeels in de-
zelfde dorpen. Ze zien elkaar vaak en werken om praktische 
redenen al veel samen. Beiden voelen dagelijks de urgentie om 
hun scholen op het afnemende leerlingenaantal voor te berei-
den. Geen eenvoudige opdracht in deze tijd, waarin de overheid 
het onderwijs niet bepaald spaart als het om bezuinigen gaat. 
Henderikse: ‘Toen de huidige prognoses bekend werden, was 
het duidelijk dat we het ieder voor zich niet meer zouden red-
den. De bevolkingskrimp is één, maar als je ook nog eens flink 
moet inleveren, dan móet je de handen ineen slaan.’ Dat bete-
kent beslist niet dat de heren aan fuseren denken. Meijer: ‘Dat is 
echt zonde van de energie. Die kunnen we veel beter gebruiken 

De toenemende bevolkingskrimp leidt ertoe dat steeds meer kleine scholen in het nauw 
komen. In Noord-groningen bereiden twee schoolbesturen, het openbare Marenland en 
het christelijke Noordkwartier, zich voor op de toekomst. Beide algemeen directeuren 
gingen op zoek naar een creatieve oplossing. Ze vonden die in samenwerking en in 
‘geïntegreerde kindvoorzieningen’.

om gezamenlijk te zorgen dat de leerlingen die er in 2025 en 
daarna nog wél zijn, het onderwijs krijgen dat hen toekomt.’

Kwaliteit, bereikbaarheid, identiteit
Misschien hebben Henderikse en Meijer wel dé oplossing voor 
het onderwijs in krimpgebieden gevonden: een omslag van 
scholen naar ‘kindvoorzieningen’, ofwel locaties waar kinde-
ren van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor onderwijs en opvang.
Voor ze daar op kwamen, onderzochten ze wat echt belangrijk 
is voor de leerling van de toekomst. Ze betrokken daar al met-
een de stichting Kids2b bij, verreweg de grootste aanbieder van 
kinderopvang in de regio en werkend voor dezelfde doelgroep.
Er werd gesproken met bestuursleden, directies, personeel en 
ouders. Al denkend over wat voor leerlingen en hun ouders het 
belangrijkst is, kwamen uiteindelijk drie thema’s bovendrijven: 
kwaliteit, bereikbaarheid en identiteit. 

Geïntegreerde kindvoorzieningen
Het plan was in mei 2011 in concept af. Het introduceerde de 
‘geïntegreerde kindvoorziening’, waarin kinderen vijf dagen 
per week, van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ‘s avonds, terechtkun-

V.l.n.r Geert Meijer en Dick Henderikse.
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nen voor onderwijs en opvang. Een nieuw concept, dat getoetst 
werd aan de drie genoemde principes. Ten eerste de kwaliteit. 
Die vraagt, vooral in het onderwijs, een zeker volume. Niet dat 
kleine scholen niet goed kunnen zijn, integendeel, maar hun 
kwaliteit is wel kwetsbaarder dan die van grotere scholen. Hen-
derikse: ‘Het zou mooi zijn als 250 kinderen van een kindvoor-
ziening gebruik zouden maken, 180 scholieren en een stuk of 

70 jongere kinderen in de opvang. Dat is een behoorlijk aantal, 
dat we niet zomaar zullen kunnen halen. De ondergrens stellen 
we daarom op 125 kinderen.’
Henderikse en Meijer weten dat dat niet lukt zonder onderwijs 
en opvang op een aantal plaatsen in de regio te concentreren. In 
sommige dorpen verdwijnt daardoor de school om de hoek. Het 
tweede principe, bereikbaarheid, is echter ook van belang. Het 
plan voorziet erin dat ook in de toekomst ouders en leerlingen 
niet meer dan enkele kilometers hoeven af te leggen om bij de 
kindvoorziening te komen. Het derde principe, identiteit, vergt 
creatief nadenken. De deelnemende partijen zijn op zoek naar 
manieren waarop binnen één school, want dat is het geval in 
de kindvoorziening, de identiteit van zowel het openbare als 
het christelijke onderwijs wordt gewaarborgd.

Draagvlak
De kindvoorziening is een noviteit. Ook het ministerie moet in-
novatief meedenken, want de bestaande regelgeving is er niet 
op ingericht. Voor Henderikse en Meijer is het vooral spannend 
of er voldoende draagvlak bij ouders en personeel zal blijken 
te zijn; het medezeggenschapstraject hebben ze nog voor de 

kRIMp 

Protesten

De sluiting van een school leidt begrijpelijkerwijs vaak tot 
protesten van ouders en leerlingen. Zeker wanneer het de enige 
school van een dorp betreft. In de gemeente Loppersum, waar de 
stichting Marenland een aantal scholen heeft, zag de wethouder 
zich door protesten van dorpsbewoners en betrokkenen inmid-
dels genoodzaakt haar scholenplan voorlopig uit te stellen.

boeg. In een enkel dorp is al wel de nodige reuring ontstaan. De 
landelijke pers kwam er aan te pas. Dat er weerstand ontstaat, 
verbaast Henderikse en Meijer niet. De inwoners weten immers 
dat er plannen worden gemaakt en ze strijden voor hùn school 
en hùn dorp. Daar staat tegenover dat er ook initiatieven zijn 
van dorpsverenigingen en medezeggenschapsraden die met 
de schoolbesturen in gesprek willen over de toekomst van het 
onderwijs in de regio. Samen staan ze voor de taak zorgvuldig 
af te wegen welke maatregelen het beste zijn voor de inwoners 
van nu en voor die van de toekomst.

School zonder denominatie
Als het plan werkelijkheid wordt, gaan leerlingen straks naar 
een school waarin verschillende identiteiten herkenbaar zijn. 
Kinderen met verschillende achtergronden zullen elkaar ont-
moeten, leren kennen en leren waarderen. Dat komt al dicht bij 
het ideaal van een school zonder denominaties (bijvoorbeeld 
openbaar of protestants-christelijk), dat de Vereniging Open-
baar Onderwijs voorstaat. Wie weet krijgt Noord-Groningen 
daarvan de primeur. De pas nieuwe fusieschool Noorderbreedte 
in Delfzijl Noord koos er onlangs voor zichzelf simpelweg basis-
school Noorderbreedte te noemen, dat zou daarvan een voorte-
ken kunnen zijn. En nu nog een andere naam verzinnen voor de 
‘geïntegreerde kindvoorziening’. <

Marenland en  
Noordkwartier richten  

blik op 2025
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de kracht van de  
openbare identiteit
hoe openbaar is uw school? En: weten leerlingen, leraren en ouders dat ook?  
het antwoord op deze vragen kunt u nu te weten komen met het Zelf Evaluatie kader 
Identiteit, dat vOS/ABB heeft ontwikkeld. Een instrument dat een school helpt om de 
kracht van de openbare identiteit goed over het voetlicht te brengen.

Dat laatste wordt steeds belangrijker, vindt Doede Scholte, al-
gemeen directeur van de Stichting Meerwerf, die 11 openbare 
basisscholen bestuurt in Den Helder en Julianadorp. Scholte 
heeft meegedaan aan een pilot met ZEK Identiteit, waarmee 
het instrument vorig jaar bij zes schoolbesturen is getest. 
‘Het is een nuttig instrument, want hiermee kun je de open-
bare identiteit zichtbaar maken’, reageert Scholte. ‘Dat begint 
met bewustwording, zowel bij leerkrachten als leerlingen en 
hun ouders. Elke leerling moet weten dat hij op een openbare 
school zit en daar moet hij een beeld bij hebben. Alleen dan kan 
hij onze waarden concreet uitdragen. Als we daar aan werken, 
groeit er een generatie op die weet waar het openbaar onder-
wijs voor staat. Zo versterken we van binnenuit het imago van 
het openbaar onderwijs’.

Juist nu is het belangrijk om dit op te pakken, vindt Scholte. 
‘Het is bekend dat ouders bij hun schoolkeuze steeds minder 
kijken naar denominatie. De zuilen zijn niet meer zo sterk en 
we zien dat ook in het onderwijs: protestants-christelijke en 
katholieke scholen worden ‘grijzer’, ze doen niet meer zoveel 
aan hun identiteit, waardoor alle scholen op elkaar gaan lijken. 
Dit geeft ons de kans om van het openbare karakter van de 
school een extra keuzemotief te maken. De openbare school 
is er immers écht voor iedereen, hier leren de kinderen weder-

Informatie

ZEK Identiteit is sinds kort beschikbaar voor 
leden van VOS/ABB, zowel in het primair  
als in het voortgezet onderwijs. Wilt u ermee 
aan de slag? Neem dan contact op met  
Marleen Lammers, mlammers@vosabb.nl   
of 06-10946652.

zijds respect en maatschappelijke waarden en normen. Om 
dit te benutten, moeten openbare scholen wel leren om hun 
identiteit actief en positief uit te dragen. Daarvoor is identi-
teitsbewustzijn van de schoolteams nodig en hier moet nog 
veel aan verbeteren.’ 

Meerwerf is er al mee begonnen, door elke leerkracht die hier 
wordt aangesteld een ‘entreeverklaring’ te laten tekenen, 
waarin ze hun betrokkenheid bij de openbare identiteit uit-
spreken. Opmerkelijk is daarbij dat juist de Stichting Meerwerf 

het woord openbaar niet meer in de naam draagt. ‘Nee, wij 
nóemen ons niet meer openbaar, maar we wórden echt open-
baar’, zegt Scholte. ‘De naam Meerwerf moet daar voor staan, 
dat moet een soort keurmerk worden. Daarom hebben we op al 
onze scholen een bordje met de naam Meerwerf aangebracht’. 
Het nieuwe instrument ZEK Identiteit is voor Scholte een wel-
kome aanvulling op zijn eigen kwaliteitssystemen. ‘Dit willen 
we om de paar jaar uitvoeren’, zegt hij. ‘Want als je identiteit 
serieus neemt, moet je het ook onderhouden. Dat nemen we op 
in ons strategisch beleidsplan.’

Spiegel
ZEK Identiteit is een intern, objectief onderzoek naar de manier 
waarop de school vormgeeft aan haar openbare identiteit en 
pluriforme opdracht. ‘Eigenlijk houden we iedereen binnen de 
school een spiegel voor’, verklaart Hans Teegelbeckers, die als 
beleidsadviseur bij VOS/ABB aan de wieg van het instrument 
heeft gestaan, samen met collega Marleen Lammers. 
Net als de al langer bestaande Zelf Evaluatie Kaders Kwali-
teit en Goed bestuur bestaat ook ZEK Identiteit uit een aantal 
vragenlijsten, die digitaal worden uitgezet bij verschillende 

‘Uitkomsten zijn vaak  
een eyeopener’

 IDENTITEIT
TEkST: LuCy BEkER
BEELD: JOhN OuD
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doelgroepen: bestuursleden, directieleden, teamleden, ouders 
en leerlingen. De vragen gaan over het beleid met betrekking 
tot de kernwaarden van het openbaar onderwijs, verdeeld over 
drie domeinen: gelijkwaardigheid, pluriformiteit/actief bur-
gerschap, en democratie. De antwoorden worden door mede-
werkers van VOS/ABB geanalyseerd. Het bestuur ontvangt een 
uitvoerige rapportage en een advies. 
Uit de pilot is al gebleken dat de uitkomsten soms opmerkelijk 
zijn en voor het bestuur vaak een eyeopener. ‘Dan denkt het 
bestuur bijvoorbeeld dat de scholen echt bezig zijn met hun 
identiteit, maar dan blijkt dat ouders daar weinig van merken’, 
vertelt Teegelbeckers. ‘Soms heeft dat maken met communi-
catie. We bekijken daarom ook of de scholen in hun visiedocu-
menten iets hebben vastgelegd over hun identiteit. Daar kan 
het aan liggen dat het bij ouders niet overkomt. Maar het kan 

ook zijn dat een school meer aandacht moet gaan besteden aan 
levensbeschouwing of burgerschap. Een bestuur dat ZEK Iden-
titeit laat uitvoeren, kan per school zien hoe het er voor staat.’

Vervolgacties
‘Dit instrument leidt in elk geval tot bewustwording’, zegt Lam-
mers. ‘Alle geledingen binnen de school worden zich er weer 

van bewust dat het een openbare school is en wat dat inhoudt. 
En dat is nodig, want openbare scholen zijn wettelijk verplicht 
om inhoud te geven aan de pluriforme opdracht, wat betekent 
dat ze actief aandacht moeten besteden aan levensbeschou-
wingen. Scholen moeten dat kunnen verantwoorden. Daarvoor 
is dit een perfect instrument.’
Soms leidt het onderzoek tot vervolgacties. ‘De ene school be-
sluit om de leerkrachten een diploma openbaar onderwijs te 
laten behalen, de andere gaat g/hvo-lessen aanbieden of een 
curriculum levensbeschouwing opstellen’, vertelt Teegelbec-
kers. ‘De school wordt er hoe dan ook sterker van’. 

Scherp
Dat bleek ook uit de pilot, die veel positieve reacties opleverde. 
Niet alleen bij de Stichting Meerwerf in Den Helder. Ook Robert 
Venema, algemeen directeur van de Stichting Brabants Ver-
enigd Openbaar Onderwijs (BRAVOO) vindt het een belangrijk 
instrument. 
‘Het scherpt ons om vorm en inhoud te geven aan de open-
bare identiteit, en voor ons is dat extra belangrijk door het 
gebied waarin onze scholen staan. Dat is voor een groot deel 
katholiek, maar ook deels protestants-christelijk. Juist hier 
is het van belang om de openbare identiteit te benutten als 
onze kracht’, zegt Venema, die 14 openbare basisscholen be-
stuurt in de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk, Dongen en 
Geertruidenberg. ‘Na onze deelname aan de pilot hebben we 
de uitkomsten besproken en opgenomen in ons strategisch 
beleidsplan 2011-2015. Voortaan wil ik deze enquêtes elke 
twee jaar uitzetten.’ <

‘Het openbare karakter  
als keuzemotief’

Doede Scholte bij de Prinses Margrietschool in Julianadorp.
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Weten wie je bent, wat je belangrijk vindt en waar je als school voor staat. Schoolbestuur 
Aves in de Noordoostpolder heeft identiteit zeer hoog in het vaandel staan. En dat moet 
ook wel als samenwerkingsverband van openbaar, katholiek en oecumenisch onderwijs. 

schoolbestuur aves  
geeft kleur aan identiteit

‘Natuurlijk kun je als school alles vastleg-
gen in regels’, zegt Aves-bestuurder Her-
man Snelder, die het thema identiteit in 
zijn portefeuille heeft. ‘Maar regels lei-
den alleen maar tot nog meer regels en 
uiteindelijk zie je door de bomen het bos 
niet meer. Veel beter is het om uitgangs-
punten te formuleren. Die waarden en 
normen of -met een heel ouderwets 
woord- ‘deugden’ moeten op een gegeven 
moment een automatisme worden van 
waaruit je als school en als leerkracht 
handelt. Het vaststellen van die eigen 
identiteit van iedere afzonderlijke school 
is voor ons als schoolbestuur van essen-
tieel belang. Het doel van onze fusie, lag 
naast het bieden van kwalitatief beter 
onderwijs, dan ook voor een groot deel 
in het behouden van die eigen identiteit.’ 
Maar wat is dat dan precies, identiteit? 
En in hoeverre verschillen de uitgangs-
punten van scholen met een christelijke 
grondslag nu feitelijk van die binnen het 
openbaar onderwijs? En is het voor een 
gemengd schoolbestuur niet ingewik-
keld om de eigenheid van iedere afzon-
derlijke school te waarborgen? ‘Natuur-
lijk zijn er verschillen’, vervolgt Snelder. 
‘Toch hebben die vaak meer met vorm te 

maken en met de bron waarop een school 
zich baseert. In de christelijke traditie is 
de bijbel leidend.’ De identiteit van open-
baar onderwijs wordt volgens Snelder 

vooral bepaald door principes als open-
heid, toegankelijkheid en respect voor 
andere ideeën. ‘Principes die zeker ook 
waardevol zijn voor christelijke scholen.’

Aves-dag
Met het project identiteit probeert Aves 
scholen te laten nadenken over hun ei-
gen identiteit en ze tegelijkertijd dichter 
bij elkaar te brengen. Hoe? ‘In de eerste 
plaats door als schoolbestuur alles be-
stuurlijk en organisatorisch goed te re-
gelen’, licht Snelder toe. ‘Maar ook door 
het organiseren van een jaarlijkse Aves-
dag met al onze leerkrachten. Het ene 
jaar staat deze dag in het teken van on-
derwijs, het andere jaar is dat identiteit.’ 
Recent heeft er weer zo’n bijeenkomst 

plaatsgevonden. Ruim driehonderd 
onderwijsmensen konden de identiteit 
van hun eigen school in een kunstwerk 
uitbeelden. Het resultaat na ruim twee-

enhalf uur timmeren, zagen, schilderen 
en musiceren: dertig individuele kunst-
werken die ieder voor zich stonden voor 
de identiteit van de aangesloten scholen. 
‘Daarnaast kopen we voor alle scholen 
zogenaamde identiteitsbegeleiding in’, 
vervolgt Snelder. ‘In dit kader worden 
scholen drie tot vier keer per jaar be-
zocht door een identiteitsbegeleider van 
de Vereniging Openbaar Onderwijs, die 
het team helpt zicht te krijgen op de ei-
gen identiteit, deze samen met de school 
nader invult en helpt deze naar buiten 
toe zichtbaar te maken.’

Diploma openbaar onderwijs
De scholen voor openbaar onderwijs doen 
hier nog een schepje bovenop. Waar chris-

‘Identiteit wordt vaak verward  
met godsdienst’



Magazine voor het openbaar onderwijs | 25

IDENTITEIT 

telijke scholen al sinds jaar en dag werken 
met catechese- en bijbeldiploma’s, zijn 
de eerste leerkrachten van de openbare 
Aves-scholen op dit moment hard bezig 
met het halen van hun diploma openbaar 
onderwijs. Samen met de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) en de Pabo 
Meppel is hiertoe een speciaal nascho-
lingstraject opgezet. In april vond de eer-
ste bijeenkomst plaats. ‘In het begin leidde 
dit traject tot nogal wat verwarring’, zegt 
Snelder. ‘Identiteit wordt vaak vertaald 
als godsdienst en daar is bij openbaar on-
derwijs natuurlijk geen sprake van. Toch 
wordt hier iets heel anders bedoeld. Hoe-
wel er soms wat makkelijk over wordt ge-
daan -alsof het openbaar onderwijs geen 
normen en waarden zou kennen- en het 

Leerkrachten enthousiast over  
diploma openbaar onderwijs

In april is het allereerste nascholingstraject diploma openbaar onderwijs van 
start gegaan. Eind 2014 moeten alle leerkrachten van de openbare Aves-scholen 
het diploma hebben behaald. De eerste deelnemers zijn enthousiast. ‘Voor ons is 
het echt nieuw om ons hiermee te profileren’, zegt Bea van de Ven, leerkracht op de 
Koningin Julianaschool in Emmeloord. ‘Toch is het juist in deze tijd extra belang-
rijk. Als openbaar onderwijs krijgen wij nog wel eens het verwijt een normloze 
of zelfs zedeloze bedoening te zijn. Volkomen onterecht, maar het spoort wel 
aan ons samen sterk te maken en te laten zien wie wij zijn. Een onderwijsvorm 
waarbij respect voor elkaar en het leven zonder oogkleppen centraal staat.’ Het 
nascholingsproject is volgens Van de Ven dé kans bij uitstek om dit eens goed 
voor het voetlicht te brengen. Ook Sandra Tempelman, directeur van de openbare 
Tomschool in Rutte en asielzoekersschool De Wissel in Luttelgeest (én lid van de 
werkgroep identiteit), is erg te spreken over het initiatief. ‘In het fusietraject is 
veel aandacht besteed aan identiteit. Dat heeft ons als scholen voor openbaar 
onderwijs meer bewust gemaakt, met als gevolg dat we er, net als de scholen voor 
bijzonder onderwijs, nu serieus mee aan de slag gaan. Zeker voor leerkrachten die 
al wat langer meedraaien, was al die aandacht voor identiteit in het begin wat 
onwennig. ‘Moet ik dat papiertje halen puur omdat christelijke scholen het ook 
hebben?’ Maar inmiddels vinden ook zij het gelukkig heel interessant.’

nooit eerder zo officieel in een diploma 
werd vastgelegd, heeft het openbaar on-
derwijs uiteraard ook een basis; een eigen 
identiteit. Echt een cultuuromslag dus. En 
een pilot in Nederland, want wij doen hier 
nu als eerste ervaring mee op.’

Een en al normen en waarden
‘Openbaar onderwijs is gericht op het 
creëren van een samenleving waarin 
mensen elkaar met een open houding 
tegemoet willen treden, gericht op echte 
ontmoeting en een respectvolle manier 
van samenleven’, definieert beleidsad-
viseur Ton Gelmers van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs de basis van het 
openbaar onderwijs. ‘Eén en al normen 
en waarden dus, maar toch wordt ons 

vaak verweten dat we hier geen oog voor 
zouden hebben. Klinkklare onzin na-
tuurlijk, maar we hadden misschien wel 
wat beter ons best kunnen doen om die 
gedachten helder te communiceren.’ Met 
het nascholingstraject diploma openbaar 
onderwijs hoopt de VOO dit beter voor het 
voetlicht te brengen en te laten landen bij 
alle leerkrachten. ‘Naast de geschiedenis 
en de grondbeginselen van het openbaar 
onderwijs willen we ze concrete tools 
geven om bijvoorbeeld te filosoferen met 
kinderen, maar ook om beter om te gaan 
met thema’s als diversiteit, leven en dood, 
duurzaamheid en het inzetten van talent. 
Ook leggen we de link naar het bijzonder 
onderwijs. Juist om te laten zien hoeveel 
overeenkomsten er eigenlijk zijn.’ Hoewel 
het nascholingstraject op de Aves scholen 
nog in de pilotfase verkeert, is er vanuit 
het hele land interesse. Gelmers: ‘Zo is de 
Hogeschool Utrecht bezig met het opzet-
ten van een soortgelijk traject. Leerlingen 
van de pabo in Meppel hebben zelfs te ken-
nen gegeven dat ze het traject in hun vrije 
tijd willen doorlopen. Blijkbaar is er toch 
een behoefte.’ <

Aves-bestuurder Herman Snelder.
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geestelijke rijkdom bieden  
in het openbaar onderwijs

‘Als mensen niets weten van het religi-
euze domein, ontstaat geestelijke ar-
moede’, vindt Wijnen. ‘Religie zit overal 
in: in onze taal, kunst en muziek. Het 
raakt ook aan ethische vraagstukken. 
Het is belangrijk om er wat van te weten. 
Scholen hebben daar een rol in’.
Wijnen (29) is onlangs cum laude afge-
studeerd in ‘levensbeschouwelijke vor-
ming’ aan de Vrije Universiteit Amster-
dam. Ze behaalde haar mastertitel met 
de eindscriptie ‘Levensbeschouwing in 
het Franse en Nederlandse onderwijs’, 
over de balans tussen neutraliteit en 
diversiteit in het openbaar voortgezet 
onderwijs. Voor deze scriptie heeft ze 

het klinkt opmerkelijk: juist door het zuilaire stelsel in het Nederlandse onderwijs  
leren veel kinderen weinig of niets over religie. Toch is dit de conclusie van Lizzy Wijnen  
van vOS/ABB, die er een studie van heeft gemaakt. Ze ziet hierin een uitdaging  
voor het openbaar onderwijs: geestelijke rijkdom bieden. 

 LEvENSBESChOuWINg
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BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

Lizzy Wijnen is beleidsmedewerker  
van VOS/ABB.

uitgebreid onderzocht wat Franse en 
Nederlandse scholen doen aan levens-
beschouwing. En wat bleek? Het Franse 
onderwijs, dat voor 70 procent bestaat uit 
openbare scholen, is al lang niet meer zo 
verstoken van religie als wij in Neder-
land vaak denken.
‘De Franse openbare scholen besteden te-
genwoordig ruimschoots aandacht aan 
religie, meer dan Nederlandse scholen’, 
zegt Wijnen. ‘Het gaat dan om het lesge-
ven over religieuze feiten en artefacten. 
In het Franse openbaar onderwijs wor-

den nu dus Bijbel- en Koranteksten ge-
lezen.’ Deze manier van lesgeven noemt 
Wijnen in haar scriptie, in navolging van 
de Britse onderzoeker Michael Grimmit, 
een inhoudsvolle vorm van ‘teaching 
about religion’. En juist deze vorm van le-
vensbeschouwelijk onderwijs ontbreekt 
vaak in Nederland.

Zuilaire stelsel
Ons land kent van oudsher het zuilaire 
stelsel, dat is verankerd in artikel 23 van de 
Grondwet. Het houdt in dat elke kerkelijke 
zuil zijn eigen scholen sticht en in stand 
houdt en daarin wordt gesubsidieerd door 
de overheid. Daarnaast verzorgt de over-
heid zelf openbare scholen: deze vormen 
ruwweg 30 procent van het aantal scho-

len in Nederland. De openbare scholen 
zijn wettelijk verplicht om godsdienstige 
of humanistische vorming (g/hvo) aan te 
bieden als ouders daar om vragen. Deze 
g/hvo-lessen worden verzorgd door de 
(kerkelijke) instanties en zijn in principe 
‘zendend’ van aard. De kinderen gaan er 
op vrijwillige basis heen.
‘Die lessen zijn geen ‘teaching about’ 
maar ‘teaching into religion’, bedoeld om 
het kind een bepaalde levensbeschou-
wing aan te leren. Net als op de scholen 
met een godsdienstige grondslag’, zegt 

Wijnen. Overigens bieden lang niet alle 
openbare scholen de g/hvo-lessen aan, 
en als die lessen er wel zijn, gaan niet 
alle kinderen ernaartoe. ‘Heel veel kin-
deren leren dus niets over religie, want 
de leerkrachten van de openbare school 
houden de lessen vaak strikt neutraal’, al-
dus Wijnen. ‘De overheid heeft wel in de 
wet opgenomen dat scholen les moeten 
geven over geestelijke stromingen, ‘tea-
ching about religion’ dus, maar dit is wei-
nig vertaald in concreet beleid en komt 
in de praktijk maar mondjesmaat van 
de grond. Terwijl uit eerder onderzoek is 
gebleken dat Nederlandse scholieren wél 
geïnteresseerd zijn in ‘teaching about reli-
gion’. Ze kiezen zelfs voor ‘teaching from 
religion’ als ze de kans krijgen. En dat is, 

Levensbeschouwing  
hot op openbare scholen
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in de theorie van Michael Grimmit ‘indi-
viduele levensbeschouwelijke vorming 
vanuit de autonomie van het kind.’ Maar 
dat gebeurt nog nauwelijks in Nederland.

11 september
Frankrijk is al veel verder. Dat land is de 
laatste jaren tot het besef gekomen dat 
er iets ontbrak aan het seculiere open-
baar onderwijs. ‘Frankrijk is bekend om 
de ‘laïcité’, die in de grondwet staat, en 
wat betekent dat het een seculier land 
is’, zegt Wijnen. ‘Maar de laatste jaren, 
vooral sinds de aanslag van 11 septem-
ber 2001 in New York, is er in Frankrijk 
een kentering gekomen. Het werd steeds 
meer als een probleem ervaren dat zo-
veel mensen het religieuze domein niet 

meer konden duiden en elkaar moeilijk 
konden begrijpen. Van oudsher leerden 
Franse kinderen wel over hun religie in 
de kerk, maar de ontkerkelijking heeft 
ook daar doorgezet. Daarbij kwam nog 
de immigratieproblematiek, die ook in 
Frankrijk speelt. President Sarkozy zag 
het risico van geestelijke armoede en 
onderling onbegrip en kwam daarom 
met een nieuwe term: ‘laïcité positive’. 
Het houdt in dat het Franse onderwijs 
wél seculier blijft, maar tegelijk de scho-
lieren in staat stelt om religieuze ideeën 
te kennen en begrijpen. Dat is inmiddels 
ingevoerd. In Nederland komt deze ont-
wikkeling moeilijk op gang omdat men 
gewend is al het religieuze toe te bedelen 
aan het bijzonder onderwijs of de lessen 

LEvENSBESChOuWINg 

g/hvo. Met andere woorden: het zuilaire 
stelsel maakt het openbaar onderwijs in 
Nederland ‘levensbeschouwelijk armer’ 
dan in Frankrijk!’

Nieuw curriculum
In haar scriptie doet Lizzy Wijnen aan-
bevelingen voor het beter invullen van 
‘teaching about religion’ op openbare scho-
len. Ze is erg blij met haar functie als be-
leidsadviseur bij de vereniging VOS/ABB, 
want in deze functie krijgt ze de moge-
lijkheid om scholen te helpen een nieuw 
curriculum levensbeschouwing te ont-
wikkelen en te assisteren bij de invoering 
ervan. ‘Deze lessen zijn bestemd voor álle 
kinderen in de openbare school en zijn 
niet-zendend. Geen vervanging van de 
g/hvo-lessen, maar een nieuw vak, een 
manier om op inhoudsvolle wijze invul-
ling te geven aan levensbeschouwing. 
Vaak wordt er al veel gedaan aan maat-
schappijleer, burgerschap en sociaal emo-
tionele ontwikkeling en is het meer een 
kwestie van ‘bij elkaar brengen, structu-
reren en profileren’. 

Profilering
Wijnen merkt dat het openbaar onder-
wijs in Nederland belangstelling toont 
voor haar ideeën. ‘Ik merk dat scholen het 
in het kader van profilering en imago be-
langrijk vinden om op een goede manier 
iets te doen aan levensbeschouwing. Bin-
nen een vijftal besturen draaien inmid-
dels pilots. Daar wil het openbaar onder-
wijs laten zien dat het niet ‘niks’ is, maar 
juist veel te bieden heeft in de vorm van 
de ontwikkeling van een persoonlijke 
levensbeschouwing bij leerlingen. Ze be-
ginnen dus met ‘teaching about’ én ‘tea-
ching from’. Zulke scholen laten zien dat 
een kind hier een eigen levensbeschou-
wing kan ontwikkelen in een sfeer van 
ontmoeting’. 
Wijnen is er blij mee. ‘Er valt veel moois 
te halen uit religie’, zegt ze. ‘Dat gun ik 
alle kinderen in Nederland en daar zet ik 
me voor in.’ <

De scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk 
is minder strikt dan vaak wordt gedacht.
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TEkST: JAN BARENDSE
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Rob Limper zet er na 22 jaar een punt achter als directeur van de vereniging Openbaar 
Onderwijs. hij heeft er in die jaren keihard aan getrokken. Toen hij in 1989 begon,  
stevende de vereniging op een crisis af. Nu is de vereniging Openbaar Onderwijs  
een stabiele organisatie met een mening die er zeer toe doet.

de mooiste baan  
van de wereld

Rob trof bij zijn aantreden vooral een 
flinke warboel aan: ‘Het bureau, het jaar 
daarvoor verhuisd van Amsterdam naar 
Almere, functioneerde niet goed. De vo-
rige directeur was na een jaar weer ont-
slagen en het dagelijks bestuur had een 
jaar lang directietaken waargenomen. 
Door mijn komst werden de verhoudin-
gen flink door elkaar gehusseld. Ik heb 
er anderhalf jaar over gedaan om alles 
intern op orde te krijgen: de gang van 
zaken op het bureau, de ledenadminis-
tratie en de financiën. Daarna kon ik me 
pas extern manifesteren. En toch vond ik 
het leuk. Ik ben geen conservator, maar 
een bouwer. Ik had me voorgenomen om 

de vereniging in vijf jaar op de kaart te 
zetten en dan te vertrekken. Maar ik had 
inmiddels zoveel vertrouwen en vrijheid 
gekregen dat ik steeds weer iets nieuws 
kon opzetten. Zo bleef mijn werk altijd 
dynamisch en verdween langzamerhand 
mijn voornemen om er na een paar jaar 
mee te stoppen. Ik heb de mooiste baan 
van de wereld gehad.’

Thema’s
Rob hield zich met een groot aantal 
thema’s bezig. De vierdaagse lesweek, 
burgerschapsvorming, godsdienstig en 
humanistisch vormingsonderwijs, voor-
lichting voor allochtone ouders op school, 
de versterking van de identiteit van de 
openbare school, nieuwe bestuursvor-
men voor het openbaar onderwijs, beper-
king van sponsoring op school, het natio-
naal onderwijsprotocol tegen pesten, het 

kortgeleden succesvol afgesloten verzet 
tegen de borgsom op schoolboeken in het 
voortgezet onderwijs en, niet te vergeten, 
zijn strijd tegen het verzuilde onderwijs-
bestel, uitmondend in de lancering van 
het ideaal SCHOOL. Samen met anderen 
legde hij de basis voor het klachtrecht in 
het onderwijs en was hij vervolgens van 
1998 tot 2011 lid van de Landelijke Klach-
tencommissie onderwijs. 

Eén geschillencommissie
Onder al die ideeën en initiatieven zijn er 
meerdere waar Rob met voldoening aan 
terugdenkt, met enige trots zelfs: ‘Als 
ik kijk wat ik echt door mijn persoon-
lijke inzet voor elkaar gekregen heb, dan 
springen er twee dingen voor mij uit. Al-
lereerst dat er sinds 2008 één landelijke 
geschillencommissie medezeggenschap 
is. Voorheen was er voor elke zuil één. Ik 
heb daar vier jaar hard aan gewerkt. En 
een tweede klus die ik fantastisch vond, 
is de Wet Medezeggenschap op Scholen. 
Ik werd, samen met Frans Bekelmans 
van de AOb en Jos van Elderen van de 
VBS door het ministerie gevraagd om 
een nieuwe wet medezeggenschap op 
te stellen. Dat werd uiteindelijk de WMS. 
Daarmee hebben we een al 10 jaar lopend 
debat beslecht over een ondernemings-
raad dan wel een medezeggenschaps-

raad in het onderwijs. Daarna volgde de 
verdere uitwerking met alle landelijke 
onderwijsorganisaties en het ministerie.’

Vak K
Ideeën en standpunten formuleren is 
één, ze kansrijk maken voor uitvoering 
is een heel ander chapiter. Daartoe trok 
Rob geregeld naar Den Haag om de on-
derwijsspecialisten in de Tweede Kamer 

VOO-directeur Rob Limper  
neemt na 22 jaar afscheid
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Afscheidsreceptie

In het SpoorwegMuseum in Utrecht heeft Rob Limper officieel afscheid genomen als di-
recteur/bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Onder grote belangstelling 
van familie, collega’s, oud-collega’s, leden en ereleden van de VOO, bestuurders van andere 
onderwijsorganisaties en ambtenaren van het ministerie van OCW werden de verdiensten 
van zijn 22-jarig directeurschap gememoreerd. Tweede Kamerlid Sharon Dijksma prees in 
haar toespraak de adviseursrol die Limper heeft vervuld voor haar en vele andere politici.

Limper was van 1989 tot 2011 directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs. In zijn 
speech relativeerde Limper zijn bijdrage: ‘In 145 jaar ben ik, in de rijke geschiedenis van de 
vereniging, een voorbijganger. Ik heb aan die geschiedenis een bijdrage mogen leveren, 
door de vereniging maatschappelijk en politiek te positioneren. Ik kon dat uitsluitend door 
het vertrouwen dat ik genoot van bestuursleden en later leden van de Raad van Toezicht, 
die mij de vrije hand lieten.’
 
Limper blijft nog tot 1 augustus als adviseur in dienst van de vereniging. De nieuwe  
directeur Bert-Jan Kollmer is per 1 maart in dienst getreden

een zetje in de gewenste richting te ge-
ven. En met succes. Zijn inbreng werd 
door de meeste Kamerleden zeer gewaar-
deerd. Een wel zeer uitgesproken bewijs 
daarvan was de behandeling van het ini-
tiatiefwetsvoorstel Sponsoring in 2003 
van toenmalig PvdA-onderwijsspecialist 
en later staatssecretaris Sharon Dijksma. 
Rob: ‘Dat was een heel bijzondere erva-
ring. Ik werd door haar gevraagd om bij 
deze behandeling op te treden als haar 
adviseur en kreeg in de Tweede Kamer 
een plek naast haar, in vak K ( K=kabinet, 
red.). Daar had, naar mijn weten, nog 
nooit een vertegenwoordiger van een on-
derwijsorganisatie gezeten. Het was een 
behandeling in drie termijnen. Ik maak-
te notities die ik dan later met haar en 
haar beleidsmedewerkers doorsprak. En 
bij interrupties heb ik haar verschillende 
keren opmerkingen toegespeeld op van 
die kleine briefjes die ze daar gebruiken.’ 

Nog één kunstje
Een klus die Rob nog wil afronden, is er 
een waar ook weer het nodige lobbywerk 
aan te pas zal komen: verzet tegen het 
voornemen van de minister om de on-
derwijstelefoon 0800-5010 voor ouders 
weg te bezuinigen. ‘We hebben uitste-
kende argumenten. Vorig jaar is er een 
onderzoek geweest naar het functione-
ren van 5010 en daar blijkt uit dat de bel-
lers de dienstverlening belonen met het 

cijfer 7,8. Dat is zeer hoog. Dat onderzoek 
wijst ook uit dat de beantwoording van 
een vraag via dit nummer 59 euro kost. 
Toen heb ik de onderzoekers gevraagd dat 
eens te vergelijken met postbus 51. Want 
daar komen natuurlijk de telefoontjes 
binnen als 5010 er niet meer is. Dat bleek 
twee keer zo duur te zijn! Dit is dus een 
bezuiniging die geld kost in plaats van 
oplevert. Binnenkort spreken mijn op-

volger Bert-Jan Kollmer en ik nog met de 
onderwijsspecialisten en dan zullen we 
het daar zeker over hebben. Een externe 
collega vroeg zich kortgeleden af: “Zou 
hij bij het scheiden van de markt voor 
de laatste keer zijn kunstje flikken?” Ik 
hoop het.’

Het volledige afscheidsinterview met Rob 
Limper kunt u lezen op www.voo.nl. <
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In 1986 telde het katholieke Maastricht slechts twee openbare basisscholen. De vestiging 
van organisaties als de universiteit van Maastricht, het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) en het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABp) bracht heel wat gezinnen uit onder 
meer de Randstad naar het Zuid-Limburgse heuvellandschap. En daarmee nam ook de 
vraag naar openbaar onderwijs toe. het Limburgse schoolbestuur jong Leren viert dit jaar 
zijn tienjarig bestaan.

openbaar onderwijs  
stevig op de kaart

Er waren meer factoren die een rol 
speelden bij de groei van het openbaar 
onderwijs. Bovenschools manager Rob 
Beaumont van de inmiddels tienjarige 
koepelorganisatie stichting jong Leren, 
een samenwerkingsbestuur van open-
bare en katholieke scholen, heeft dat 
proces vanaf het begin meegemaakt. 
Pal voor het sportieve feestje waarmee 
het tweede lustrum is gevierd, vertelt hij 
over de onderwijsontwikkelingen in het 
zuiden van ons land.
‘In de tweede helft van de jaren ’80 werd 
het openbaar onderwijs als heel ver-
nieuwend ervaren’, vertelt Beaumont, 
destijds directeur van openbare basis-
school De Regenboog in Maastricht. ‘Het 
bieden van extra zorg, een voor die tijd 
heel open omgang met ouders én veel 
oog en oor voor de behoeften van het 
kind, zijn daar voorbeelden van. Niet al-
leen de ‘nieuwelingen’ in de regio had-
den daar belangstelling voor; ook steeds 
meer Maastrichtenaren gingen op zoek 
naar een school voor openbaar onder-
wijs voor hun kroost. Die veranderende 
vraag heeft ertoe geleid dat in 1992 al ze-
ven openbare basisscholen draaiden in 
Maastricht en Heuvelland.’ 

Vijf jaar later kwam het openbaar onder-
wijs in de regio Maastricht weer in een 
stroomversnelling toen duidelijk werd 
dat de gemeente Maastricht afwilde 

van twee petten richting het basison-
derwijs: de katholieke scholen enerzijds 
en de openbare anderzijds. Er werd toen 
een redelijk autonome bestuurscommis-
sie opgericht die nog maar op een beperkt 
aantal punten verantwoordelijkheid aan 
de gemeente moest afleggen. 

Rob Beaumont: ‘Inmiddels waren er ook 
drie algemeen bijzonder neutrale scholen 
in deze regio, die aansluiting zochten bij 
een grotere organisatie. En omdat hun 
onderwijsbeleid dicht lag bij dat van het 
openbaar onderwijs, lag samenwerking 
voor de hand. Gevolg: op 1 januari 2001 

TEkST: yOLANDA NEIJTS
BEELD: JONg LEREN

De stichting jong Leren heeft het tienjarig bestaan op 20 mei gevierd met 
een sportdag voor alle 3000 leerlingen. Natuurlijk deden ook leerkrachten 
daaraan mee. Links: Rob Beaumont.
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was de stichting jong Leren met in totaal 
veertien scholen een feit.’

Eén visie
De jonge stichting was er bij de oprich-
ting veel aan gelegen een succes van de 
fusie te maken en stelde om die reden een 
tweekoppig bovenschools management 
aan. Rob Beaumont: ‘We wilden absoluut 
voorkomen dat er gaten zouden vallen en 
samen met collega Huub van Kruchten 
zijn we toen begonnen de organisaties in 
elkaar te schuiven. Doel daarbij was te re-
aliseren dat alle veertien scholen snel met 
één visie aan de slag konden, goed onder-
wijs gingen bieden aan alle culturen én 
in alle openheid en transparantie naar 
de betrokken ouders zou werken. Ik durf 
te stellen dat dát gelukt is. De stichting 
jong Leren is een financieel gezonde or-
ganisatie die goed onderwijs biedt en na 
tien jaar heel stevig op de kaart staat. Niet 
minder dan éénderde van de kinderen in 
de basisschoolleeftijd in deze regio volgt 
vandaag de dag openbaar onderwijs.’

Expertise bundelen
Om te voorkomen dat iedere keer het 
wiel opnieuw moet worden uitgevonden, 
heeft de stichting jong Leren de laatste 

drie jaar sterk ingezet op het samen af-
stemmen van specifieke behoeften van 
kinderen en daar een gezamenlijk pas-
send programma voor aan te bieden. 
‘Een voorbeeld daarvan is extra zorg voor 
hoogbegaafde kinderen’, vertelt Beau-
mont. ‘Wij vinden namelijk dat die groep 
ook gewoon moet kunnen meedraaien op 
een school in de buurt. Leerkrachten had-
den daarvoor natuurlijk wel de ‘tools’ no-
dig. Daarom hebben we een personeelslid 
met deze expertise op deze positie ge-
plaatst en dat heeft geleid tot hele goede 
resultaten. Zo werken we nu op verschil-
lende scholen binnen onze stichting met 
een zogenoemde Plus-klas, waar deze kin-
deren gedurende een bepaalde tijd samen 
aan opdrachten werken.’

Uniek Plus-programma 
‘Bovendien hebben we ook nog een bo-
venschoolse Plus-klas opgezet waar 
kinderen onder schooltijd terechtkun-
nen. Daarin werken we samen met de 
stichting Limburgs Voortgezet Onder-
wijs (LVO), waarmee een uniek lespro-
gramma is ontwikkeld met onder meer 
aandacht voor sterrenkunde, filosofie en 
wiskunde. Verder kunnen onze hoogbe-
gaafde leerlingen ook na schooltijd te-

recht bij de Sofi-club van kinderopvang 
MIK, waar ze een speciaal programma 
krijgen aangeboden. En ook daar werken 
de kinderen samen met leerkrachten 
van onze scholen aan een programma 
dat is afgestemd op hun behoeften. Dat 
kan een museumbezoek zijn, maar ook 
het maken van een spel. Maar altijd met 
diepgang, want dat is wat deze kinderen 
zoeken.’
Inmiddels is duidelijk dat dit project, het 
afgelopen schooljaar als pilot opgezet, 
een vervolg krijgt. Rob Beaumont: ‘Maar 
dat niet alleen: we hebben inmiddels ook 
een beleidsmedewerker zorg & onderwijs 
aangesteld die zich specifiek gaat bezig-
houden met passend onderwijs, ook voor 
andere doelgroepen.’

Inspelen op veranderingen
‘In de toekomst willen we blijven in-
spelen op veranderende behoeften in 
de samenleving. Onze teams zijn zich 
daarvan bewust, kijken voortdurend 
om zich heen, ook buiten school en ze 
voelen zonder uitzondering een grote, 
maatschappelijke betrokkenheid. Dat 
is enorm belangrijk voor ons openbaar 
onderwijs; zo kunnen we adequaat an-
ticiperen op veranderingen.’ <

De sportdag van stichting jong Leren werd afgesloten in MVV-stadion De Geusselt met een indrukwekkende 
slotmanifestatie waaraan alle leerlingen enthousiast meededen.



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 en 4 voor openbaar, of 
stel uw vraag op www.voo.nl/5010.
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Niet betalen is geen schoolreisje
Mogen wij als ouderraad besluiten om de leerlingen waarvoor niet is 
betaald, uit te sluiten van het schoolreisje?
Nee, dit is een besluit dat ‘schoolbreed’ dient te worden genomen. Nadat de 
ouders op de jaarvergadering hiermee hebben ingestemd, moeten het team, de 
directeur en de medezeggenschapsraad hiermee ook instemmen. Een dergelijk 
besluit is erg ingrijpend. Juist op een openbare school is het van belang om 
vanuit een solidariteitsbeginsel leerlingen van wie de ouders het schoolreisje 
niet kunnen betalen, wel mee te laten gaan.

Telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Overgaan zonder 
extra begeleiding
Mijn zoon mag alleen over naar groep 5 als wij een formulier onderte-
kenen, waarin staat dat wij voor hem geen beroep zullen doen op extra 
ondersteuning en begeleiding vanuit de school. Dit is het gevolg van 
dat het feit dat de school hem eigenlijk wil laten zitten, maar wij willen 
dat hij overgaat. Adviseert u ons om dit formulier te ondertekenen?
Nee. Wettelijk gezien heeft de school het laatste woord in overgaan en zit-
tenblijven, dus als uw zoon overgaat, dan is dat een besluit waarvan de school 
ook de consequenties dient te aanvaarden. Wel adviseren wij u om uw inzet 
voor het overgaan van uw zoon nog eens te overwegen. U kunt ervan uitgaan 
dat het besluit van de school om uw zoon te laten doubleren, weloverwogen 
genomen is. Zittenblijven heeft over het algemeen alleen zin als een leerling 
wel de capaciteiten heeft om zich te verbeteren. Als u erop blijft staan dat uw 
zoon overgaat, dan kan het gevolg zijn dat hij de basisschool niet op het te 
verwachten niveau afrondt.ken dat er geen plaatsruimte is. De school moet 
dat aantonen op grond van vastgestelde criteria.
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MR wil toezicht 
houden op 
ouderraad
Ik heb van u begrepen dat de MR 
geen bevoegdheid heeft als de 
ouderraad de vrijwillige ouderbij-
drage int. Maar het lijkt ons als 
MR toch wel van belang dat er een 
vorm van toezicht komt op het fi-
nanciële reilen en zeilen van de ou-
derraad. Omdat er bijna geen ou-
ders op de jaarvergadering komen, 
is er vorig jaar akkoord gegaan met 
een tekort van 2.000 euro. Kunnen 
wij als MR niet toch het toezicht 
over de ouderraad naar ons toe-
halen?
De medezeggenschapsraad is een beleids-
orgaan voor het beleid dat wordt ont-
wikkeld door het bevoegd gezag van de 
school. Het financiële toezicht op de ou-
derraad valt hier niet onder. Wij raden u 
dan ook af om dit toezicht op u te nemen. 
Wellicht is het beter om gezamenlijk met 
de ouderraad een strategie te bedenken 
waardoor meer ouders naar de jaarver-
gadering komen.

Toch twee leerkrachten voor een groep
De schoolleiding heeft aan onze MR en aan de ouders van onze groep beloofd dat er volgend jaar één leerkracht 
voor de groep zal staan. Nu blijkt dat er toch voor één dag een andere leerkracht wordt aangesteld. De directie is 
echter niet van plan dit nu al aan de MR en de ouders te melden. Wij horen hier toch over te worden geïnformeerd?
Ja. Er is weliswaar geen verplichting voor de directeur om dit te melden aan de medezeggenschapsraad, maar het is verstandig 
om dit wel te doen. De directeur kan de MR uitleggen waarom het nodig is en, om meer draagkracht voor het besluit te creëren, u 
te vragen om mee te denken over een goede manier om dit aan de ouders te communiceren. Wanneer de ouders niet van tevoren 
worden geïnformeerd, zal dit waarschijnlijk tot meer commotie leiden.

Duits of aardrijkskunde
Mijn dochter moet 5-havo volgend jaar opnieuw doen en nu zegt de 
school dat zij geen Duits meer kan aanbieden omdat er geen leerkracht 
is. Het gevolg is dat zij aardrijkskunde moet gaan doen, wat zij nu al 
twee jaar niet heeft gehad. Mag dit zomaar?
Nee. De school is verplicht om uw dochter hetzelfde vakkenpakket aan te bie-
den als wat zij nu heeft. Alleen als u en uw dochter ermee instemmen, kan het 
vakkenpakket worden gewijzigd. Als uw dochter Duits wil blijven volgen, dan 
is de school verplicht om dat aan te bieden.

Trage kinderen moeten nablijven
De school wil vanaf volgend schooljaar dat leerlingen die nog niet klaar zijn met hun werk dit na schooltijd laten 
afmaken. Zij moeten dan dus nablijven. Op deze manier wil de school hen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen. 
Voor de ouders is het erg lastig, omdat zij niet weten hoe lang ze op onze kinderen moeten wachten. Mag de school 
dit zomaar besluiten?
Nee. Nablijven als sanctie bij onacceptabel gedrag mag incidenteel worden ingezet en dan in overleg met de ouder(s). Deze 
maatregel van de school houdt een structurele wijziging in van de schooltijden en zou daarom volgens de officieel vastgelegde 
route moeten worden vastgesteld. Dit houdt in dat er een raadpleging onder de ouders komt en dat de oudergeleding van 
de medezeggenschapsraad ermee instemt. Pas als de maatregel op deze manier is vastgesteld, mag die worden gehanteerd.

Tijdelijk ruilen van school
Omdat ik graag in de schoolperiode een week met een vriendin wil 
doorbrengen, wil ik mijn zoon (5 jaar) graag tijdelijk van school halen. 
Hij kan dan naar de school van de dochter van mijn vriendin gaan. Mag 
dit volgens de leerplichtwet?
Nee, dit kan niet zomaar. Het probleem is namelijk dat de school waar uw zoon 
die ene week naar toe gaat, de verantwoordelijkheid (en dus ook aansprake-
lijkheid) moet willen nemen. Een mogelijke constructie is dat de school van 
uw zoontje hem een week ‘uitbesteedt’ aan de school waar de dochter van uw 
vriendin naar toe gaat. In deze uitbestedingsovereenkomst kan vervolgens 
ook de verantwoordelijkheid worden geregeld. Scholen zijn over het algemeen 
in noodsituaties wel bereid om een dergelijke voorziening te treffen. Of die 
bereidheid er ook voor uw geval is, vragen wij ons af.
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Persoonlijke aandacht 
het belangrijkst
De meeste ouders vinden vooral persoon-
lijke aandacht voor hun kind op school 
belangrijk. Dat blijkt uit de positieve ver-
halen die zij meldden tijdens de actieweek 
‘Dit gaat goed op school’. De actieweek werd 
georganiseerd door 5010, de landelijke in-
formatie- en adviesdienst voor ouders. Een 
bloemlezing van de verhalen is aangebo-
den aan minister Marja van Bijsterveldt.

 De actieweek ‘Dit gaat goed op school!’, 
vond plaats van 21 tot en met 25 maart 2011. 
Veel ouders belden tijdens de actieweek om 
te vertellen over hun positieve ervaringen 
met de school van hun kind. Vier scholen 
kregen van 5010 een eervolle vermelding. 
Het betreft De Stijgbeugel in Arnhem, de 
Zuidwester in Tilburg, Scholengemeenschap 
Reggesteijn in Rijssen en de Dubbeldekker in 
Hilversum. 
De ouders gaven aan dat zij tevreden zijn 
als er op school persoonlijke aandacht is 
voor hun kind. En vooral wanneer school 
hen tijdig informeert als het niet goed gaat 

met het kind. Ouders zijn enthousiast over 
scholen met een goed pedagogisch klimaat, 
waar leerkrachten en directie openstaan 
voor de inbreng van ouders. Veel ouders 
waarderen de leerkracht die extra aan-
dacht en begeleiding aan de leerlingen 
geeft. Daar ontstaat een vruchtbare bodem 
voor onderwijskwaliteit.

Openbare basisschool  
De Dubbeldekker
Een van de scholen die een eervolle vermel-
ding kregen, is openbare basisschool De 
Dubbeldekker in Hilversum. Deze school 

biedt opvang aan een groep lichamelijk 
en geestelijk gehandicapte kinderen. Deze 
groep is zo geaccepteerd en gewaardeerd 
binnen de school dat er aan beide kanten 
een enorme verrijking wordt ervaren. 

Informatie en advies voor ouders
Ouders met schoolgaande kinderen kun-
nen gratis informatie en advies vragen 
via www.voo-5010.nl en 0800 5010. 5010 
is een samenwerkingsverband van de 
landelijke organisaties voor ouders en 
de Vereniging Openbaar Onderwijs. 

Bezuinigt ook uw gemeente  
op brede scholen?
De brede scholen lijken het slachtoffer te worden van gemeentelijke 
bezuinigingen. Rotterdam snijdt fors in het aantal brede scholen en 
ook Hoofddorp bezuinigt erop. VOS/ABB wil graag weten waar dit 
nog meer gebeurt en of er actie nodig is om dit te stoppen. U kunt 
uw reactie mailen.
In Rotterdam verliezen vele tientallen basisscholen het predicaat 
‘brede school’. Tot ongenoegen van veel scholen en ouders geeft de 
gemeente deze scholen geen extra geld meer. Dat is opmerkelijk, om-
dat Rotterdam geldt als de bakermat van het concept, dat aanvankelijk 
bedoeld was om achterstandsleerlingen meer kansen te bieden. 
Ook in Hoofddorp is er onrust. Voor de Stichting Brede Scholen Haar-
lemmermeer (SBSH) komt de bezuiniging op de brede scholen als een 
donderklap bij heldere hemel, meldt de Hoofddorpse Courant. De ge-
meente wil de ondersteuning van brede scholen door coördinatoren 
vanaf 2013 in fasen afbouwen. 
VOS/ABB wil graag een beeld hebben van gemeenten die op voor-
zieningen voor brede scholen bezuinigen. Welke gevolgen zullen die 
bezuinigingen hebben? Wat verwacht u in dit kader van VOS/ABB? 
U kunt uw reactie mailen aan secretariaatvereniging@vosabb.nl  
onder vermelding van ‘Bezuinigingen brede scholen’. Vermeld ook of 
VOS/ABB uw reactie mag gebruiken op www.vosabb.nl en/of in het 
magazine School!.

Gemengde scholen  
beter voor burgerschap  
en integratie
Leerlingen van gemengde scholen zijn over het algemeen 
beter in vaardigheden die te maken hebben met burger-
schap dan kinderen die op een witte school zitten. Dat 
is goed voor de integratie, concludeert het Kohnstamm 
Instituut van de Universiteit van Amsterdam.
Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek onder 38.000 
leerlingen van 550 basisscholen. Het blijkt dat leerlingen 
op gemengde scholen meer interesse tonen in verschillende 
religies en vaardiger zijn in het oplossen van ruzies. De con-
clusie is dat gemengde scholen goed zijn voor de maatschap-
pelijke integratie.
De onderzoekers namen ook de taal- en rekenprestaties 
onder de loep. Daaruit bleek dat leerlingen van gemeng-
de scholen weliswaar iets minder goed scoren dan die op 
witte scholen, maar het verschil is lang niet zo groot als 
onderwijssocioloog professor Jaap Dronkers vorig jaar sug-
gereerde. Hij baseerde zijn suggestie op onderzoeksgegevens 
uit het buitenland, zonder dat hij in Nederland onderzoek 
had gedaan, en bracht dit ten onrechte naar buiten als we-
tenschappelijk bewijs.
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TEkST: MIEkE vAN BOggELEN

BEELD: SIERAg

De casus
Een conciërge heeft een woordenwisseling gekregen met een 
leerling die voor straf de gang moest vegen. De conciërge wordt 
boos over een provocerende opmerking van de leerling, pakt 
deze bij de keel en drukt hem tegen de muur. Op dat moment 
loopt er een groepje leerlingen langs. De leerling meldt zich 
overstuur bij een andere medewerker, die met hem naar de 
teamleider gaat. De conciërge wordt gehoord over het gebeurde. 
Hij erkent dat een woordenwisseling heeft plaatsgevonden, 
maar ontkent het gebruik van fysiek geweld. Later ontkent hij 
ook de woordenwisseling. 
De werkgever is er van overtuigd dat het incident heeft plaats-
gevonden. De conciërge wordt geschorst en vervolgens discipli-
nair ontslagen. Het gebruik van fysiek geweld tegen een leer-
ling wordt aangemerkt als ernstig plichtsverzuim. De andere 
collega en de teamleider hebben verklaringen afgelegd over 
hetgeen de leerling hen heeft verteld. Tevens beschikt de werk-
gever over verklaringen van de betreffende leerling en twee 
leerlingen die getuige zijn geweest van het incident.1 

De uitspraak
De bestuursrechter ziet geen aanleiding om te twijfelen aan 
de verklaringen van de leerlingen, de collega en de teamleider. 
De conciërge betwist weliswaar het waarheidsgehalte van die 
verklaringen, maar komt zelf niet met verklaringen van andere 
getuigen die een ander licht op het gebeurde zouden kunnen 
werpen. De rechtbank is ervan overtuigd dat de conciërge de 
leerling in de school tegen een muur heeft geduwd en een aan-
tal seconden zijn keel heeft dichtgeknepen. Dit gedrag kwali-
ficeert de rechtbank als ernstig plichtsverzuim. Het gedrag op 
zich is voldoende reden voor strafontslag. Het mag, aldus de 
rechtbank, zo zijn dat de conciërge de opmerking van de leerling 
als onprettig of provocerend heeft ervaren, maar zijn reactie 
daarop was echter buiten proportie. Van een ervaren conci-

erge had verwacht mogen worden niet met fysiek geweld op 
de opmerking te reageren. 

Om een disciplinaire maatregel wegens plichtsverzuim op te 
kunnen leggen, moet een schoolbestuur deugdelijke gegevens 
tot haar beschikking hebben die het vermeende plichtsverzuim 
kunnen staven.
De werkgever moet na een dergelijk incident dan ook altijd 
zorgvuldig de feiten onderzoeken. Daarbij kan het nodig zijn 
om getuigen te horen en hen verklaringen op schrift te laten 
stellen. Doe dit zo spoedig mogelijk. De werknemer moet in het 
kader van hoor en wederhoor in de gelegenheid worden gesteld 
om zijn visie op het gebeurde te geven. Ook moet de werkne-
mer gelegenheid krijgen om te reageren op verklaringen van 
getuigen en eventuele onderzoeksrapporten.

Niet alleen gedragingen in de werksituatie kunnen plichtsver-
zuim opleveren. Ook wat een werknemer in zijn of haar pri-
vétijd doet, kan aanleiding geven voor een strafontslag. Een 
leerkracht die buiten schooltijd een doodshoofd tekende op de 
foto van haar minderjarige nichtje en deze aan haar broer zond, 
werd ook terecht strafontslag verleend. Zeer recent heeft de 
Centrale Raad van Beroep de eerdere uitspraak van de recht-
bank Utrecht in deze zaak in stand gelaten. <

strafontslag na fysiek  
geweld tegen leerling
volgens de rechtbank in Leeuwarden heeft een school voor voortgezet onderwijs juist 
gehandeld door een medewerker disciplinair ontslag te verlenen wegens plichtsverzuim.  
De medewerker heeft een leerling bij de keel gegrepen en tegen de muur gedrukt. hoewel 
de medewerker dit hardnekkig ontkent, vindt de rechtbank het strafontslag geldig. 

Meer informatie

Bel met mr. Mieke van Boggelen of een van de  
andere onderwijsjuristen van Leeuwendaal VOS/ABB 
Onderwijsjuristen en –advocaten, tel. 0348-405206.

 1 Rb Leeuwarden 1 oktober 2010, LJN: BN8836.



Fris, ruim en fijn

Frisse lucht, voldoende ruimte en 
een prettige sfeer zijn voor een 
schoolgebouw belangrijker dan 
faciliteiten voor een brede school. 
Dat blijkt uit een enquête in 
Amsterdam.
Uit de enquête kwam naar voren 
dat mensen vooral de identiteit 
van het gebouw, de ligging, het 
visueel comfort, de akoestiek en de 
ICT-voorzieningen waarderen. De 
gebouwen scoorden gemiddeld laag 
op verkeersveiligheid, flexibiliteit, 
buitenruimte en luchtkwaliteit. 
Opmerkelijk is dat minder waarde 
wordt gehecht aan voorzieningen in 
hetzelfde gebouw, zoals dat bij brede 
scholen zou moeten. Dat moeten ze 
in Rotterdam hebben gelezen, want 
de gemeente gaat daar fors snijden 
in het aantal brede scholen. Ruim 
80 Rotterdamse scholen verliezen 
dat predicaat. Nu maar hopen dat 
deze scholen nog wel ruim, fris en 
sfeervol zijn!

Zaanse zonnepanelen

Je zou verwachten dat Zaankanters molens neerzetten om klimaatvriendelijke ener-
gie op te wekken, maar ze kiezen voor zonnepanelen.
Met subsidie van de provincie Noord-Holland kunnen 26 scholen in de gemeente 
Zaanstad zonnepanelen op het dak zetten. Echt helemaal CO2-neutraal worden de 
scholen er niet van, maar klimaatvriendelijk is het natuurlijk wel. Bovendien scheelt 
het behoorlijk in de kosten. Milieuwethouder Robert Linnekamp van GroenLinks is er 
blij mee: ‘Dit scheelt in de elektriciteitskosten van de scholen, maakt scholieren bewust 
van elektriciteitgebruik en duurzame energie en levert meteen een bijdrage aan een 
klimaatneutraal Zaanstad.’

Volendam heeft idealen!

We konden erop wachten: Geert Wilders die de loftrompet 
steekt over de rooms-katholieke school in Volendam die 
islamitische hoofddoekjes verbiedt.
Er zijn volgens Wilders nergens meer idealen, maar gelukkig 
wel in Volendam. Hij zei in de Tweede Kamer dat de rector van 
de school tot ‘de helden van vandaag’ behoort en dat het Don 
Bosco College moedig standhoudt ‘tegen de stormram van 
de islam’. Rector Gerard Dekker reageerde in de media. Hij zei 
het fijn te vinden dat er steun is voor het antihoofddoekbeleid, 
maar benadrukte ook dat hij er geen politieke kwestie van wil 
maken. ‘Wij zijn met onderwijs bezig, niet met de strijd tegen 
de islam.’

PVV’ers geen aliens

Ook PVV’ers zijn maar gewone mensen die goede gemengde 
scholen willen. Dat concludeert de Stichting Kleurrijke 
Scholen.
In het jaarverslag van de stichting staat dat 2010 een heftig jaar 
was, waarin het moeilijk was het hoofd koel te houden. Hiermee 
verwijst de stichting naar de opkomst van de PVV van Geert 
Wilders. Directeur Lonneke Sondorp relativeert de moeilijkheden 
door erop te wijzen dat ‘in de politiek PVV-raadsleden gewone 
vaders en moeders blijken, die niets anders willen dan goede 
gemengde scholen in de buurt.’ De stichting streeft naar scholen 
die qua sociale samenstelling een afspiegeling zijn van de 
wijken waarin ze staan.

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

Opmerkelijk

Elias herhaalt Geluk

Het is een wel vaker voorkomende soort: de politicus die met proefballonnetjes van 
jaren terug goede sier maakt. Ton Elias is er zo één.
De VVD’er wil drugstests op scholen, een plannetje dat in 2008 al werd gelanceerd door 
de toenmalige Rotterdamse CDA-onderwijswethouder Leonard Geluk. De aanleiding 
toen was een uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk over het gebruik van 
cocaïne en cannabis door leerlingen. ‘Als je als ouder je kind naar een Rotterdamse school 
stuurt, dan mag je verwachten dat je kind niet met drugs in aanraking komt, zeker niet 
met cocaïne’, zei Geluk in 2008. Hij wilde met een speciale spray inzetten om drugsge-
bruik aan te tonen. Elias pleit nu voor een speekseltest. Toegegeven: dat is dus nieuw!




