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REdacTIonEEl 
BEEld: maRTInE SPRangERS 

Lucy Beker
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker 
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.

‘Niet apart, maar samen’ stond er vroeger al op posters die ik als kind zag hangen in 
mijn openbare lagere school. Onder de tekst een groepje door Dick Bruna getekende 
kindertjes met schooltassen. Met dat beeld ben ik opgegroeid. Ik vond het toen al 
mooi, dat ‘samen naar de openbare school’. De poster dateert uit 1966, zag ik laatst, 
gemaakt in opdracht van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Dat was een sterke 
campagne, maar anno 2010 lijkt de boodschap toch wat weggezakt. Hoog tijd voor 
een nieuwe campagne. En die komt eraan! 

VOS/ABB en de VOO hebben de handen ineen geslagen en zijn druk bezig met de 
voorbereidingen voor een echte campagneweek. Daar worden nu ook weer posters 
voor ontworpen. In januari komen ze beschikbaar. Ik hoop dat elke openbare school 
ze ophangt. Zodat de leerlingen van nu opgroeien met zo’n zelfde beeld als ik destijds. 
Dat is zelfs nog belangrijker dan toen, want de samenleving is veel multicultureler 
geworden.  In de openbare school kunnen kinderen van jongs af kennismaken met 
mensen met andere achtergronden, ideeën en gewoonten. Het mooie is dat ze dan 
niet vanuit hun eigen vesting kijken naar andere groepen, maar binnen hun eigen 
groep de verschillen tussen mensen ervaren. Dit is een belangrijke meerwaarde van 
het openbaar onderwijs, waar we trots op mogen zijn. 

Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs natuurlijk erg belangrijk, en ook wat dat 
betreft zitten de openbare scholen goed. Kijk alleen al naar de voorbeelden in dit num-
mer van School!: een openbare vmbo-school die bekroond is vanwege het innovatieve 
onderwijsconcept, een openbare school die de Leraar van het Jaar in huis heeft, en een 
speciale openbare school die van VOS/ABB het predikaat TOP-school heeft gekregen. 
Geen wonder dat op steeds meer plaatsen ouders opstaan die hun best doen om de 
openbare scholen in stand te houden. Met succes, zoals u ook in dit blad leest.

Dit openbaar onderwijs verdient de spotlights. Doet u mee aan de campagneweek 
in maart? VOS/ABB en de VOO helpen u om er een week van te maken die net zo veel 
indruk maakt als de Dick Bruna-poster toen. Maar nu met inzet van moderne mid-
delen, van website tot twitter. Op pagina 10 en 11 van dit blad leest u er alles over. En 
kijk ook eens op de speciale nieuwe website www.openbaaronderwijs.nu. <

Trots op de openbare school

School! is hét magazine voor het openbaar onderwijs. 
Het is een voortzetting van de bladen Inzicht en 
Over Onderwijs en een gezamenlijke uitgave van 
de Vereniging Openbaar Onderwijs (voo.nl) 
en VOS/ABB (vosabb.nl).

Jaargang 2 - nr. 6, november 2011
ISSN: 2211-0062
Verschijnt 7x per jaar - Oplage 14.000

Redactie-adres: Vereniging Openbaar Onderwijs
Postbus 60182, 1320 AE Almere 
 E redactie@voo.nl | T 036 533 15 00 | F 036 534 04 64

Hoofdredactie: Lucy Beker (VOS/ABB),
Michiel Jongewaard (Vereniging
Openbaar Onderwijs)

Redactie: Jaap Adema, Jan Barendse, Dennis Bode,
Martin van den Bogaerdt, Lineke Eerdmans,
Fred Kruidenberg en Fred Timmermans.

Aan dit nummer werkten mee: Marion Braat, Jacqueline 
Drenth, Siep van der Galiën, Medea Huisman, Wietske 
Idema, Jan van der Meijde , Sanne van der Most, Marijke 
Nijboer, Thomas Segers, Sierag, Ritske van der Veen.

Foto omslag: Peter Arno Broer. 

Cartoon: Maarten Wolterink.

Drukwerk: SDA Print + Media

Vormgeving: SDA Print + Media
 Aryen Bouwmeester

Lidmaatschap Vereniging Openbaar Onderwijs: Leden
van de VOO ontvangen automatisch één gratis abonnement
op School!. Dit geldt voor zowel persoonlijke leden, als de
MR, ouderraad en schoolbesturen. Voor meer informatie:
www.voo.nl/lidmaatschap. Het lidmaatschap loopt van
1 januari t/m 31 december. Opzegging dient schriftelijk te
gebeuren voor 1 december.

Lidmaatschap VOS/ABB: Leden van VOS/ABB
ontvangen automatisch één gratis abonnement op
School!. Dit geldt voor schoolbesturen én hun scholen.
Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één
gratis abonnement ontvangen. Voor meer informatie:
www.vosabb.nl/abonnementen.

Abonnementen: Een los abonnement voor niet-leden kost 
€ 24,50 (tarief 2011).

Advertenties: Recent Amsterdam
Contactpersoon Ray Aronds
E info@recent.nl | T 020 330 89 98

Nummer 7 van School!
verschijnt op 7 december 2011.

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs



 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
OnderwijsBestel ook een 

MR werkmap
De luxe uitgevoerde MR werkmap voor MR-
leden bevat een uitgebreid overzicht van alle 
bevoegdheden en de wettekst van de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). 

De map is ingedeeld in zeven voorbedrukte 
tabbladen, waarvan een aantal met geselecteerde 
informatie. Alle bevoegdheden (instemmings- en 
adviesrecht, ouder- en personeelsgeleding) zijn 
overzichtelijk in kaart gebracht en ook de volledige 
wettekst van de Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS) is opgenomen.
In deze MR werkmap kan elk MR-lid het eigen 
jaarplan, het statuut, reglement en huishoudelijk 
reglement en de eigen aantekeningen, agenda’s 
en notulen makkelijk ordenen. De werkmap wordt 
geleverd inclusief schrijfblok (25 vel).

De tabbladen
• Agenda’s en notulen
• Vergaderstukken
• Jaarplanning
•  Statuut en reglement 

(verplichtingen in statuut 
en reglement)

• Bevoegdheden 
• Afkortingen
• Wettekst

Bestel op
www.voo.nl/uitgaven

Specifi caties: 263b x315h x 47mm (rug), 2-rings mechaniek voor handig opbergen van documenten. 
De MR werkmap voor MR-leden is leverbaar vanaf 15 september 2011. Prijs is inclusief verzendkosten (bij bestelling van 1 map).

Op deze handzame kaartjes staat precies 
wie wanneer advies- of instemmingsrecht 
heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in 
kaart gebracht en verwijzen telkens naar het 
betreffende wetsartikel. Handig voor 
MR-leden. De kaartjes hebben een 
handig creditcard-formaat. 

Bestel op
www.voo.nl/uitgaven

Luxe werkmap met bevoegdheden en wettekst (WMS) voor MR-leden. 

€ 24,95

Bestel ook MR bevoegdhedenkaartjes

kaart gebracht en verwijzen telkens naar het 

Nieuwe versie 
2011-2012 - Setje 

(5 stuks) met 
bevoegdhedenkaartjes 

voor in uw agenda of 

portemonnee; handig voor 

ieder MR-lid! 

€ 12,50

Elk setje is bedoeld voor 5 MR-leden. De nieuwe versie is aangepast naar 
aanleiding van enkele recente wijzigingen. De prijs is inclusief verzendkosten.
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voor vragen over onderwijs
voor vragen over medezeggenschap

Kies 1 dan 4 voor openbaar onderwijs
de informatie- en adviesdienst voor ouders en MR-leden  

Ouders en school Openbaar onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Bel gratis 08005010

www. voo.nl/5010

Nieuwe informatiekrant 
voor ouders en MR-leden
Voor de ouders van alle openbare basisscholen heeft de Vereniging Openbaar 
Onderwijs een nieuwe informatiekrant van 0800-5010 gemaakt. De krant is 
bedoeld om ouders en MR-leden te attenderen op 5010 als gratis informatie- en 
adviesdienst. Voor scholen zijn er bovendien stickers van 5010 beschikbaar om 
op een centrale plaats op te plakken.

Het telefoonnummer 5010 voor open-
baar onderwijs is dé onafhankelijke 
informatielijn van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs, waar ouders en 
MR-leden gratis voor al hun vragen 
over onderwijs en medezeggenschap 
terechtkunnen. Scholen kunnen de 
informatiekrant 5010 op school ter in-
zage neerleggen en digitaal versprei-
den onder ouders en MR-leden. < Meer 
exemplaren van de kranten en stickers 
kunnen kosteloos worden nabesteld op 
www.voo.nl/uitgaven (maximaal 50 
per school, op=op).

Helpdesk VOS/ABB
uitgebreid
De Helpdesk van VOS/ABB is ver-
sterkt met juriste José van Snek. 
Samen met Céline Adriaansen en 
Ronald Bloemers vormt zij de kern 
van de eerstelijnsadvisering van 
VOS/ABB. 

Omdat de Helpdesk van VOS/ABB 
steeds meer adviesaanvragen krijgt 
die betrekking hebben op juridische 
kwesties, was het nodig de eerste-
lijnsdesk te versterken met een juni-
or-adviseur.
José van Snek heeft haar studie 
Nederlands Recht aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (EUR) in juni 
afgerond. Haar specialisatie was pri-
vaatrecht. Ze heeft ook deelgenomen 
aan een vergelijkend onderzoek op 
het gebied van arbeidsrecht. < De 
Helpdesk is (voor leden van VOS/ABB)
op werkdagen telefonisch bereik-
baar van 08.30 tot 12.30 uur op num-
mer 0348-405250. Mailen kan naar 
helpdesk@vosabb.nl.

Subsidiebeschikking tso 
inmiddels bekend
Schoolbesturen die subsidie hebben aangevraagd voor scholing van hun over-
blijfmedewerkers, hebben in oktober de beschikking van DUO (voorheen CFI) 
gekregen. Omdat de aanvraagperiode later in het jaar werd gepland dan voor-
gaande jaren, duurde het langer voordat de beschikkingen bekend waren. 

Omdat veel besturen en scholen al 
bezig zijn met de planning van hun 
scholing, heeft de Vereniging Open-
baar Onderwijs de inschrijving voor 
de scholing al in oktober geopend. 
Scholen kunnen zonder zorg hun deel-

nemers aanmelden voor de cursus-
sen. Wanneer er geen of onvoldoende 
subsidie wordt toegekend, kan tot 31 
december kosteloos worden geannu-
leerd. < Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.voo.nl/scholing.

Rondetafel-
gesprek over 
kernwaarden
Op woensdag 7 december kunt u bij 
VOS/ABB deelnemen aan een ronde-
tafelgesprek over de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs. 

Met het rondetafelgesprek wil VOS/
ABB samen met bestuurders, mana-
gers, leerkrachten en andere geïn-
teresseerden de kernwaarden meer 
concretiseren en vertalen naar prak-
tische handvatten. De bijeenkomst is 
op woensdag 7 december van 16 tot 18 
uur in het kantoor van VOS/ABB in 
Woerden. < Aanmelden kan bij be-
leidsmedewerker Marleen Lammers: 
06-10946652, mlammers@vosabb.nl. 

Voor ouders en MR
Als ouder of verzorger van een kind op school heeft u ongetwijfeld wel eens vragen over het onderwijs. Vaak kunt u daarvoor terecht bij de leerkracht of schoolleiding. Maar er zijn ook vragen die u liever eerst voorlegt aan een onaf-hankelijk persoon. Daarvoor belt u 0800-5010: de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over het onderwijs.

Top tien 
Meest besprokenonderwerpen 5010

1.  Inschrijving/toelating van leerlingen
2.  Overgaan en zittenblijven3.   Bevoegdheden 

medezeggenschapsraad4.  Pesten
5.   Toezicht (op schoolplein, tijdens schoolreisjes)
6.   Schooltijden/onderwijstijd7.  Groepsindeling
8. Leerplicht/vakantie/verlof9.  Kwaliteit 

school/onderwijs
10.  Vrijwillige ouderbijdrage

ouderbijdrage 
Vrijwillig of 
verplicht? 
Hoe hoog? 
Waaraan wordt het besteed?!
Veel vragen aan 5010 gaan over de vrijwillige ouderbij-drage. In deze krant leest u alle antwoorden!

Meer weten? Lees deze in-formatiekrant, bezoek onze website en bel voor al uw (persoonlijke) vragen over het onderwijs en de school van uw kind, gratis met 0800-5010 !

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Welkom op de openbare school!Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij 
elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen leer-
lingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere ouder zich thuis voelt!op school leren kinderen heel veel: rekenen, lezen, schrijven, sporten, knutselen en nog veel meer. op de openbare school leren kinderen ook om respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We praten met elkaar op basis van gelijkwaar-digheid en leren om kritisch naar onszelf en anderen te kijken. Zonder een ander kind van ons eigen gelijk te willen overtui-gen. op de openbare school heeft elk kind, iedere leerkracht en elke ouder recht van spreken! voor meer informatie over het openbaar onderwijs kunt u terecht bij de vereniging openbaar onderwijs, www.voo.nl.

NIET APART MAAR SAMEN 

DE OPENBARE SCHOOLVereniging 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

5010 Informatie- en adviesdienstvoor individuele ouders en MR-leden

0800-5010 

Blijf niet zitten met problemen en vragen over  het onderwijs van uw kind. ga juist geïnformeerd en goed voorbereid het gesprek aan met de school.Gratis telefoonnummer 0800-5010Heeft u een vraag over het onderwijs van uw kind? Of heeft u een vraag over 
mede zeggenschap? Bel gratis met 0800-5010 en stel uw vraag aan een adviseur 
van de Vereniging Openbaar Onderwijs. 
Voor een persoonlijk gesprek kunt u bellen op schooldagen van 10.00 tot 15.00 uur naar 
(0800) 5010, kies ‘1’ voor onder wijs  en ‘4’ voor openbaar, of mobiel naar (0900) 5010123, kies 
1, dan 4 (45 cent per  gesprek). U kunt uw vraag ook online stellen via www.voo-5010.nl.
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Plattelands-
scholen 
profi teren 
nauwelijks
De nieuwe gewichtenregeling, die 
in 2006 door toenmalig minister 
Maria van der Hoeven van OCW is 
ingevoerd, heeft er nauwelijks toe ge-
leid dat meer achterstandsgeld naar 
plattelandsscholen gaat. Dat meldt de 
Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO). 

Sinds 1985 ontvangen basisscholen 
extra geld als zij veel achterstands-
leerlingen hebben. Tot 2006 werd 
dit zogenoemde gewichtengeld toe-
gekend op basis van het opleidings-
niveau en de afkomst van de ouders 
van leerlingen. Omdat relatief wei-
nig achterstandsgeld naar (platte-
lands)scholen met veel autochtone 
achterstandsleerlingen ging, veran-
derde toenmalig minister Van der 
Hoeven de criteria. Sindsdien krijgen 
scholen het geld alleen op grond van 
het opleidingsniveau van de ouders. 
Volgens Van der Hoeven zou dat eer-
lijker zijn.
Uit onderzoek in opdracht van NWO 
blijkt dat de aanpassing er niet toe 
heeft geleid dat de plattelandsscho-
len met veel achterstandsleerlingen 
er duidelijk op vooruit zijn gegaan. 
Slechts 1 procent van deze scholen 
krijgt substantieel meer geld. Dat 
komt volgens de onderzoekers on-
der meer doordat het gemiddelde 
opleidingsniveau van ouders is ge-
stegen. <

Altijd voorbereid op een crisis
Een crisis komt altijd onverwacht, maar u kunt wel voorbereid zijn. Op 24 no-
vember is er in Utrecht een seminar over crisiscommunicatie in het onderwijs. 
Leden van VOS/ABB kunnen er met korting naar toe.

Scholen kunnen met allerlei crises te 
maken krijgen: van een ongeluk of 
vermissing tijdens een schoolreisje tot 
een geweldsdelict bij een leerling thuis. 
In dat soort gevallen staat al gauw de 
pers bij u op de stoep. In dit seminar 
leert u goed omgaan met de media én 
de social media zoals twitter. Ook de 
rol van interne communicatie komt 
aan bod. Er wordt gesproken aan de 

hand van ervaringen uit de praktijk. 
Het programma is bestemd voor boven-
schools managers, bestuurders, direc-
teuren en communicatiemedewerkers 
in het primair en voortgezet onder-
wijs. De middag wordt verzorgd door 
adviesbureu Wisse Kommunikatie in 
samenwerking met SCAI Communica-
tie Advies uit Arnhem. Aanmelden via 
www.wisse-worldcom.nl.

Opkomst en ondergang 
van het klassikaal onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft een fraaie uitgave gepubliceerd over de 
onderwijsinspectie en de opkomst en ondergang van het klassikaal onderwijs. 
De titel van het boekje is ‘Passie en pragmatisme’ en het is geschreven door on-
derwijshistoricus Sjaak Braster. 

Professor Braster laat in zijn essay zien 
dat het onderwijs door de jaren heen op 
diverse manieren is omgegaan met ver-
schillen tussen leerlingen en het vraag-
stuk van interne differentiatie. Hij gaat 
in op het onderscheid tussen klassikaal 
en individueel onderwijs als de twee 
voornaamste differentiatiemodellen. 
Hij laat zien dat het klassikaal onderwijs 
twee eeuwen na de invoering zijn status 
als wondermiddel heeft verloren. Van-
daag de dag gaat de voorkeur uit naar 
individueel onderwijs.
De tweede vraag waarop ingegaan 
wordt, is die naar de rol die het Rijks-
schooltoezicht bij deze ontwikkeling 
heeft gespeeld. Braster heeft daarvoor 
als eerste wetenschapper toegang ge-
kregen tot de gedigitaliseerde versie van 
de onderwijsverslagen die sinds het be-
staan van de inspectie zijn uitgekomen.
De brochure ‘Passie en pragmatisme’ 
is verschenen ter gelegenheid van het 
210-jarig jubileum van de Inspectie. Op 
de website www.onderwijsinspectie.nl 
is het boekje te downloaden. Daar staan 

ook nog twee andere jubileumuitgaven: 
‘Selectief en slagvaardig’, over tien jaar 
werken met de Wet op het Onderwijs-
toezicht, en ‘IGO’s in beeld’, portretten 
van de acht inspecteur-generaals (IGO’s) 
die sinds de instelling van die functie in 
1955 deze rol hebben vervuld. < 
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Nieuwe naam  
po Hoogeveen
Het bestuur van het openbaar pri-
mair onderwijs in Hoogeveen heeft 
sinds 1 oktober een nieuwe naam: 
Bijeen. De naam en het logo zijn ge-
inspireerd op het wapen van Hoog-
eveen, waarin bijen en bijenkorven 
staan afgebeeld. 
Het bestuur vindt de bij ook een mooi 
symbool voor het onderwijs. ‘Bijen 
zijn nijvere diertjes die samenwer-
ken en leren van elkaar’, aldus het be-
stuur. De stichting Bijeen bestuurt 14 
scholen ‘die intensief samenwerken 
aan een optimaal leerklimaat.’ De 
scholen zijn per 28 december 2010 be-
stuurlijk ondergebracht bij een zelf-
standige stichting, die aanvankelijk 
Stopoh heette. <

Wet fusietoets in werking
Sinds 1 oktober 2011 is de Wet fusietoets in het onderwijs in werking. Alle be-
stuurlijke fusies die op of na 1 oktober 2011 worden aangegaan, moeten voort-
aan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister. De wet geldt voor alle 
onderwijssectoren.

De ministers van OCW en EL & I (Econo-
mische zaken, Landbouw en Innovatie) 
toetsen de fusies op twee elementen: le-
gitimatie en keuzevrijheid. Legitimatie 
houdt in dat er draagvlak moet zijn voor 
de voorgenomen fusie, maar ook dat het 
proces zorgvuldig doorlopen wordt. Uit 
een fusie-effectrapportage moet dui-
delijk worden wat de motieven, doelen 
en effecten van de fusie zijn. Daarnaast 
wordt getoetst of na een fusie voldoende 
keuzevrijheid van onderwijs overblijft 
voor leerlingen en hun ouders. Er moet 
een pluriform onderwijsaanbod in stand 
blijven, met een variatie in identiteit, 
pedagogisch concept en schoolgrootte. 
Onderwijsinstellingen die willen fu-
seren, moeten dus voortaan een aan-

vraag hiervoor indienen bij DUO in 
Zoetermeer. Als bij een fusie het goed-
keuringsbesluit van de minister ten on-
rechte ontbreekt, kan dit gevolgen voor 
de bekostiging met zich meebrengen, zo 
staat op de website van DUO.
Overigens geldt voor het primair onder-
wijs een toetsdrempel. Scholenfusies 
waarbij het aantal leerlingen minder 
dan 500 is, en bestuurlijke fusies waar-
bij minder dan 10 scholen zijn betrok-
ken, hoeven niet ter goedkeuring wor-
den voorgelegd aan de minister. Wel is 
een fusie-effectrapportage nodig. In het 
voortgezet onderwijs gold al een aan-
vraagplicht voor institutionele fusies 
(art. 71 WVO). Voortaan geldt die ook 
voor bestuurlijke fusies. <

Professioneel 
omgaan met 
diversiteit  
in de klas
De Interculturele Alliantie orga-
niseert op donderdag 17 november 
een introductiemiddag over Class-
room of Difference. De bijeenkomst 
is bedoeld voor leerkrachten in het 
voortgezet en middelbaar beroeps-
onderwijs. 

Met Classroom of Difference wil de 
Interculturele Alliantie het onder-
wijs handvatten geven om professi-
oneel om te gaan met verschillende 
achtergronden van leerlingen en 
hun diverse opvattingen over soms 
gevoelige kwesties.
De introductiemiddag bestaat uit 
een presentatie van nieuw lesma-
teriaal, interactief theater en work-
shops. < Deelname kost 25 euro per 
persoon (btw-vrij). Aanmelden kan 
via de website www.interculturele-
alliantie.nl. 

Zeeuws-Vlaamse kinderen  
verplicht naar België?
Het onderwijs in grensdorpen in Zeeuws-Vlaanderen komt steeds meer onder 
druk te staan. In een advies, dat in opdracht van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten 
en de provincie Zeeland opgesteld, wordt de voorkeur uitgesproken om kinderen 
uit Nederlandse grensdorpen naar scholen in België te sturen. 

In het masterplan ‘Nu 2021’ staan vier 
mogelijke scenario’s voor het primair en 
voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaan-
deren. Geadviseerd wordt te kiezen voor 
scenario 3. Dit zou onder meer beteke-
nen dat kinderen in de basisschoolleef-
tijd uit Zeeuws-Vlaamse grensdorpen 
naar Belgische scholen moeten.
Het samenwerkingsbestuur LeerTij in 
de gemeenten Terneuzen en Hulst en de 
stichting Escaldascholen voor openbaar 
primair onderwijs in de gemeente Sluis 
vrezen dat met dit scenario het Neder-
landse onderwijsaanbod ernstig wordt 

aangetast. Ze benadrukken dat de Ne-
derlandse overheid verantwoordelijk is en 
blijft voor goede onderwijsvoorzieningen. 
VOS/ABB is het daarmee eens. Het 
voorkeursscenario uit het masterplan 
is niet alleen een potentiële aantasting 
van de onderwijskwaliteit en werkge-
legenheid, maar ook een gevaar voor 
de algemene toegankelijkheid van het 
onderwijs in deze krimpregio. Het is 
bovendien zuur dat voor ouders die in 
Nederland belasting betalen, het voor-
zieningenniveau in eigen land ver-
schraalt. <
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column 

Ritske van der Veen
directeur VOS/ABB

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

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs zijn van en voor de leden. Dat wij 
dit waarmaken, blijkt niet alleen uit het mooie magazine dat u nu in handen hebt, 
maar ook uit de gezamenlijke imagocampagne die we afgelopen maand hebben gelan-
ceerd. Op de nieuwe website OpenbaarOnderwijs.NU! staat veel informatie waarmee 
scholen zichzelf stevig op de kaart kunnen zetten. U kunt bijvoorbeeld een praktisch 
handboek downloaden. 

In week 12 van 2012, van 19 tot en met 23 maart, kunt u met ons deelnemen aan de 
School!Week. Wij willen dan met u laten zien dat het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs staat voor kwaliteit en positieve maatschappelijke betrokkenheid. Dat ver-
taalt zich onder meer in de algemene toegankelijkheid en benoembaarheid: onze scho-
len zijn van en voor iedereen. Het motto van de School!Week is dan ook ‘Ik ben welkom’.   
 
Algemene toegankelijkheid en benoembaarheid zijn twee kernwaarden, die als 
pijlers onder het fundament van het openbaar onderwijs staan en direct zichtbaar 
zijn als u naar www.openbaaronderwijs.nu gaat. Wij horen de laatste maanden 
van steeds meer van onze leden dat er behoefte is aan concrete handvatten om 
deze en andere kernwaarden in de school zichtbaar te maken. VOS/ABB organiseert 
daarom op 8 december in Woerden hierover een rondetafelgesprek. Natuurlijk is 
ook uw inbreng meer dan welkom, want openbaar onderwijs maken we samen! 
 
Dat algemene toegankelijkheid en benoembaarheid onlosmakelijk verbonden 
moeten blijven aan het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, blijkt 
maar weer uit de onmogelijke positie waarin een homoseksuele leerkracht van 
een christelijke school kort geleden is beland. Het bestuur van die school wil hem 
vanwege het feit dat hij uitkomt voor zijn geaardheid ontslaan. Dat laat de man 
zich niet zomaar gebeuren: hij is naar de Commissie Gelijke Behandeling ge-
stapt. Ook de kwestie rond het rooms-katholieke Don Bosco College in Volendam, 
dat met goedkeuring van de rechter een islamitisch meisje verbiedt een hoofd-
doek te dragen, laat zien dat onze kernwaarden onmisbaar zijn om op een respect-
volle wijze om te gaan met de diversiteit van de huidige samenleving. Juist nu is 
dat belangrijk, in een politiek tijdsgewricht waarin, als we niet oppassen, woor-
den als ‘diversiteit’ en ‘respect’ steeds meer naar de achtergrond worden geduwd. 
 
VOS/ABB maakt zich ook op een ander vlak sterk voor algemene toegankelijkheid 
van het onderwijs. Met verbazing hebben wij kennisgenomen van een advies aan 
de provincie Zeeland en de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen om de scholen in de 
grensdorpen in dit demografische krimpgebied te sluiten. Kinderen uit die dorpen 
zouden verplicht naar scholen in België moeten. Een slecht plan, vinden wij, omdat 
het de kwaliteit en het karakter van het Nederlandse onderwijs aantast. Met het sa-
menwerkingsbestuur LeerTij in de gemeenten Terneuzen en Hulst en de stichting 
Escaldascholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Sluis verzet VOS/ABB 
zich. We hebben hierover inmiddels ook contact met onze Vlaamse zusterorganisatie. 
Het mag niet zo zijn dat de Nederlandse overheid de handen aftrekt van de wettelijke 
taak om goed onderwijs voor álle kinderen te realiseren! <

Van en voor de leden!
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openbaar onderwijs 
in de schijnwerpers
met de lancering van de website www.openbaaronderwijs.nu is het startsein gegeven voor een 
grote campagne voor het openbaar onderwijs. hoogtepunt daarvan wordt de School! Week in 
week 12 van 2012. In het hele land staan de openbare scholen dan in de schijnwerpers. doel is 
de kernwaarden van openbaar onderwijs onder de aandacht te brengen.

De campagne onder het motto 
‘Ik ben welkom!’ wordt ge-
initieerd door VOS/ABB en de 
Vereniging Openbaar Onder-

wijs, die alle openbare scholen vragen 
om aan te haken met passende activi-
teiten in de week van 19 tot 23 maart. 
Projectleider is Hans Teegelbeckers van 
VOS/ABB. ‘Het gaat erom dat we alle Ne-
derlanders laten horen waar openbaar 
onderwijs voor staat’, zegt hij. 
‘De eerste kernwaarde van openbaar on-
derwijs is dat ieder kind, van welke af-

komst of achtergrond dan ook, er welkom 
is. Dat is zo waardevol, dat we daar ons 
motto van hebben gemaakt. Bovendien 
krijgt deze slogan op de openbare school 
echt invulling, want daar is ook werke-
lijk aandacht voor ieders achtgrond en le-
vensbeschouwing. Er wordt over gepraat! 
Júist op de openbare school leren kinde-
ren veel van de verschillende religies en 
levensbeschouwingen. Zo krijgen ze res-
pect voor elkaars overtuiging. Daarmee 
biedt de openbare school een enorme 
geestelijke rijkdom. Het is een bijzondere 
meerwaarde, waar de leerkrachten bin-
nen het openbaar onderwijs zich meer en 
meer van bewust worden. Nu de rest van 
Nederland nog. Vandaar deze campagne.’

Handboek
Het is de bedoeling dat de scholen in 
week 12 van 2012 aan de buitenwacht 
laten zien waar ze voor staan. Dat kunt 
op allerlei manieren. Om scholen te hel-

pen een goed programma op te stellen, 
heeft het campagneteam een Handboek 
Imagocampagne gepubliceerd op de 
nieuwe website, die begin oktober online 
is gegaan. Het handboek staat vol met in-
spirerende ideeën voor het opzetten van 
een eigen campagne op schoolniveau. 
Ook komt via de site campagnemateri-
aal beschikbaar, van digitale banners tot 
papieren posters. 
Het campagneteam heeft afspraken ge-
maakt met partners, die waardevolle ac-
tiviteiten op de scholen kunnen verzor-
gen, zoals debattoernooien, toepasselijk 
theater in school of een blogworkshop: 
allemaal manieren om het thema ‘Ik ben 
welkom’ nog eens uit te diepen. Ook zijn 
er programma’s en workshops te boeken 
waarmee u met uw team nog eens kan 
scherpstellen op de kernwaarden.

Trots
 Al die activiteiten in de campagneweek 
hebben één doel: het openbaar onderwijs 
op de kaart zetten. Leerlingen, leraren 
en ouders kunnen laten zien dat ze trots 

Posters en 
handboek 

 beschikbaar  
op website

Toolbox voor excellent openbaar onderwijs
VOS/ABB heeft voor haar eigen leden de online Toolbox Excellent Openbaar en Alge-
meen Toegankelijk Onderwijs samengesteld. Dit instrumentarium richt zich specifiek 
op de openbare identiteit en is bedoeld om scholen en hun besturen te inspireren. 
De Toolbox Excellent Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs is een virtuele 
wegwijzer in de vorm van een exceldocument met beknopte uitleg over verschillende 
onderwerpen en verwijzingen naar websites en documenten met meer informatie. 
Deze Toolbox is een dynamisch document. VOS/ABB vult het geregeld aan om het up-
to-date te houden. Alleen leden kunnen er gebruik van maken. Zie www.vosabb.nl.
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openbaar onderwijs 
in de schijnwerpers

zijn op hun school en de kernwaarden 
uitdragen. Het is dus belangrijk dat de 
activiteiten van de scholen in de cam-
pagneweek worden gezien. Daarom staat 
in het Handboek ook een hoofdstuk over 
omgaan met de pers. 
De website www.openbaaronderwijs.
nu bevat veel aanvullende informatie, 
gerangschikt naar primair en voortgezet 
onderwijs en pabo-studenten en voor ou-
ders, docenten en besturen. Er staan bij-
voorbeeld casussen, waarmee docenten en 
pabo-studenten zich kunnen voorbereiden 
op de praktijk in de openbare school. Ook 
de kernwaarden worden op de website 
nader toegelicht. Door de bundeling van 
alle informatie en materiaal is www.
openbaaronderwijs.nu echt een expertise-
centrum, dat voor iedereen toegankelijk is.

Comité van Aanbeveling
Scholen kunnen zich nu al voorberei-
den op een mooie campagneweek vol 
activiteiten, de School!Week in maart. 
De scholen zorgen voor plaatselijke en 
regionale activiteiten; VOS/ABB en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs gene-

reren landelijke aandacht. Om dat te 
bereiken wordt een stevig Comité van 
Aanbeveling samengesteld. De eerste 
leden daarvan zijn al enthousiast van 
start gegaan. Naast de voorzitters van 
VOS/ABB en VOO, Peter Snijders en Ma-
rijke van Hees, zijn dat ook Chanine 
Drijver, Anita van der Stap, Sharon Po-
lak en Joris Blaauw. Drijver is voorzitter 
van het Landelijk Aktie Komitee Scho-
lieren (LAKS) en Van der Stap is direc-
teur van de sociale onderneming Buzzz, 
die onder meer het project Welkom in 
mijn Wijk uitvoert: een uitwisselings-
programma voor basisscholen. Sharon 
Polak is directeur van Dander, een in-
stelling die projecten als De Dialoog 
organiseert, gesprekken over homo-
seksualiteit. Joris Blaauw (24) ten slotte, 
student social en cultural sciences aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen, en 
sinds kort de jongste COC-voorzitter ooit 
in die stad, schrijft een scriptie over de 
houding van vo-scholieren tegenover 
homoseksuelen. Het Comité van Aan-
beveling wordt de komende maanden 
verder uitgebreid. <

Hans Teegelbeckers: ‘Laten horen waar openbaar onderwijs voor staat’. 

‘Oproep om krach-
ten te bundelen’
 
‘Ik wil alle scholen oproepen om de 
krachten te bundelen en straks in de 
campagneweek een sterk signaal af te 
geven’. Dat zegt VOS/ABB-voorzitter  
Peter Snijders, in het dagelijks leven 
burgemeester van Hardenberg. Hij 
draagt het openbaar onderwijs al zijn 
hele leven een warm hart toe. ‘De 
school waar iedereen welkom is, hóórt 
bij de huidige pluriforme samenle-
ving’, vervolgt hij. ‘Het is zo mooi dat 
binnen de openbare school niet alleen 
ruimte is voor alle verschillende 
levensbeschouwingen, maar vooral 
ook aandacht. Dat kinderen hier van 
kleins af aan leren dat er verschil-
lende stromingen zijn, dat mensen 
verschillende achtergronden hebben, 
en dat iedereen er mag zijn. Dat moet 
veel bekender worden dan het nu is. 
Daarom is het goed dat we er nu eens 
een speerpunt van maken. Ik steun de 
campagne dus van harte.’ Snijders is 
lid van het Comité van Aanbeveling 
van de Campagne Openbaar Onder-
wijs, net als zijn collega Marijke van 
Hees, voorzitter van de VOO.
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Waarom vindt u openbaar 
onderwijs belangrijk?
‘Openbaar onderwijs betekent in de eer-
ste plaats: voor iedereen toegankelijk, 
ongeacht achtergrond, afkomst of cul-
tuur. Geen enkel kind wordt uitgesloten. 
Openbare scholen zijn daardoor echt een 
afspiegeling van de maatschappij. In ons 
land leven, wonen en werken we samen 
met mensen van allerlei pluimage. Pre-
cies zo is het op de openbare school. En 
juist die verschillen vormen de basis van 
ons onderwijs. Elkaar waarderen begint 
altijd met elkaar leren kennen.’

Wat vindt u van het 
nascholingsprogramma 
openbaar onderwijs?
‘We zijn nog maar net begonnen. Maar 
we weten wel goed wat we kunnen ver-
wachten. De nascholing is een vervolg 
op de bijeenkomsten over Actief Burger-
schap die we vorig jaar hebben gehad. 
Onder leiding van beleidsadviseur Ton 
Gelmers van de Vereniging Openbaar 
Onderwijs hebben we toen met elkaar 
gesproken over wat actief burgerschap 
precies is, en hoe we daar met leerlingen, 
ouders en team samen aan kunnen wer-
ken. We realiseren ons als team nu veel 
meer wat we al doen en hoe we dat nog 
kunnen verbeteren.
Het mooie is dat er heel direct resultaat is 
te zien. Zo houden we bijvoorbeeld geen 
informatieavonden meer voor ouders. In 
plaats daarvan zijn er koffi eochtenden 

gekomen. De leerkrachten geven dan 
eerst informatie over wat er in hun klas 
gebeurt. Daarna gaan de ouders de klas 
in, waar ze verdere uitleg krijgen van 
hun eigen kind. De informatie wordt op 
die manier meteen concreet gemaakt, 
terwijl de kinderen een verantwoorde-
lijke rol krijgen. De school wordt zo op 
een heel natuurlijke manier toegankelijk 
voor de ouders.

Wat hebben ervaren leerkrachten aan 
het diploma Openbaar Onderwijs?
Je kunt je inderdaad afvragen of leer-
krachten zoals ik, die al een aardige tijd 
in het onderwijs meelopen en bewust 
voor openbaar hebben gekozen, nu echt 
dat extra papiertje nog moeten halen. 
Maar ik heb gemerkt dat juist deze na-
scholing ons enorm stimuleert om ons 
samen sterk te maken voor dat waar het 
openbaar onderwijs voor staat: kinderen 
vertrouwd maken met de multiculturele 
samenleving waarin ze opgroeien en zor-
gen dat ze zich ontwikkelen tot betrok-
ken jongeren. Dat is onze kracht en daar-
van worden we ons steeds meer bewust. 
De nascholing helpt ons daarbij.’

Kunt u zich, als pleitbezorger voor 
het openbaar onderwijs, voorstellen 
dat er in de toekomst scholen 
ontstaan zonder denominaties?
‘In de toekomst kunnen er zeker scholen 
zonder grondslag of denominatie ont-
staan. Scholen die ruimte bieden aan alle 

kinderen in de samenleving. De princi-
piële keuze daarin is dat leerlingen, van 
alle culturen en levensbeschouwingen, 
samen naar school gaan. De school van 
de toekomst is gewoon een school. Zon-
der openbaar, katholiek, christelijk of 
islamitisch naambordje. Op school leren 
kinderen niet alleen rekenen of schrij-
ven, ze leren er ook over fi losofi e, levens-
beschouwing, religie en over wat er aan 
ten grondslag ligt: de behoefte aan zin-
geving, aan ethiek.
De Springplank is tegenwoordig onder-
deel van het samenwerkingsbestuur Aves. 
Alle katholieke en openbare scholen in de 
Noordoostpolder vallen nu onder hetzelf-
de bestuur en we hebben allemaal dezelf-
de verantwoordelijkheid de leerlingen af 
te leveren als verantwoordelijke burgers. 

Waarom wilt u op deze plaats 
gefotografeerd worden?
‘Ik heb nooit iets anders gewild dan in 
het onderwijs werken. Dat is fantastisch 
gelukt: nog voor ik mijn diploma op zak 
had, had ik al werk. De hele polder heb ik 
gezien: begonnen in Nagele, daarna Ens, 
Emmeloord, Espel en uiteindelijk Creil. 
En het blijft boeien, elke dag is anders!
Heel graag wil ik daarom samen met de 
kinderen van mijn klas op de foto, liefst 
voor de deur van onze school, De Spring-
plank. Onze lijfspreuk is Niet apart, maar 
samen. Dat geldt op school en dat geldt in 
de maatschappij. Mooi als dat in de foto 
tot uitdrukking kan komen.’ <

bewust van 
eigen kracht

het team van de Springplank in creil (noordoostpolder) volgt sinds kort het 
nascholingsprogramma openbaar onderwijs. leerkracht jeanet visserman staat al ruim 

dertig jaar voor de klas. vol overtuiging koos ze voor openbaar onderwijs. Toch staat ook 
voor haar de meerwaarde van deze nascholing buiten kijf.
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steeds meer pabo’s 
bieden diploma 

Openbaar Onderwijs
Steeds meer pabo’s bieden hun studenten de mogelijkheid tijdens hun opleiding het 
diploma openbaar onderwijs te halen. In het schooljaar 2011/2012 zijn dat er al dertien in 
het hele land. verwacht wordt dat de lijst nog langer wordt, want diverse andere pabo’s 
hebben zich al aangemeld.

Ook bij studenten blijkt de 
interesse voor het diploma 
groot. Sinds de invoering van 
de module, in het schooljaar 

2009/2010, behaalt een gestaag stijgend 
aantal studenten het diploma. De modu-
le openbaar onderwijs leert de jonge leer-
krachten hoe ze op openbare scholen les 
kunnen geven vanuit de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs. Ze maken 
kennis met die kernwaarden en leren ook 
hoe ze die in de praktijk kunnen bren-
gen. Daarbij gaat het om het effectief tot 

stand brengen van een ontmoeting met 
andere opvattingen, culturen en levens-
beschouwingen en het daarbij ontwik-
kelen van een open en respectvolle hou-
ding bij leerlingen. Dat zijn vaardigheden 
waar de besturen van openbare scholen 
meer en meer waarde aan hechten. 

‘Het zijn ook bijzondere vaardigheden’, 
zegt Lizzy Wijnen van VOS/ABB, een 
van de stuwende krachten achter het 
diploma OO. ‘Een leerkracht die dit goed 
wil doen, moet weten wat hij zelf gelooft 

en wat andere mensen geloven. Maar 
bovenal moet hij het gesprek hierover 
kunnen leiden met aandacht voor ieders 
inbreng en zonder vooroordelen. Leer-
krachten moeten hun eigen overtuiging 
kunnen ontstijgen om alle kinderen de 
kans te geven hun identiteit te beleven. 
Dat vergt veel van mensen’. 

Leerkrachten die over deze vaardighe-
den beschikken, kunnen daarmee een 
waardenrijke invulling geven aan de 
identiteit van de school. Door de belang-

Nederlands Dagblad geïnteresseerd
Het diploma Openbaar Onderwijs mag ook rekenen op aandacht uit de christelijke wereld: het Nederlands 
Dagblad publiceerde er vorige maand over.
het dagblad, dat zich ‘christelijk betrokken’ noemt, sprak met lizzy Wijnen van voS/aBB over het diploma openbaar onderwijs.  
Zij legde uit dat de openbare en algemeen toegankelijke scholen meer dan ooit bezig zijn met hun identiteit en dat ze daarmee 
inspelen op de wens van ouders. die willen immers graag een helder profiel van de school zien.
‘het idee van neutraliteit is failliet’, aldus Wijnen in de krant. ‘Ik hoor vaak dat ouders liever hebben dat hun kinderen les krijgen over 
meerdere religies en algemeen levensbeschouwelijke vorming krijgen. Precies dat kan het openbaar onderwijs bieden. gewoon een 
beetje pluriform zijn, kan niet. Er moet beleid op worden gemaakt en leerkrachten moeten over specifieke vaardigheden beschik-
ken.’
het artikel uit het nederlands dagblad staat op www.vosabb.nl (ga naar het bericht ‘heldere identiteit voor openbare school essen-
tieel’ in het dossier ‘School en omgeving’ en download de pdf uit de rechterkolom). 
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Pabo’s die het diploma 
openbaar onderwijs vanaf 
het schooljaar 2011/2012 
aanbieden:
• Stenden Hogeschool Meppel
• Saxion Hogeschool Deventer
• Hogeschool Inholland Alkmaar
•  Hogeschool van Arnhem  

en Nijmegen
• Fontys Hogeschool Eindhoven
• Hogeschool Inholland Haarlem
•  Hogeschool De Kempel,  

Helmond
•  Hogeschool Edith Stein,  

Hengelo
•  Hogeschool Inholland,  

Hoofddorp
• Thomas More, Rotterdam
• Hogeschool Utrecht
• Hogeschool Zeeland
•  Hogeschool Inholland  

Den Haag

Informatie
Voor meer informatie over het 
diploma Openbaar Onderwijs 
en de nascholing neemt u 
contact op met Lizzy Wijnen 
van VOS/ABB (06-22939688 of 
lwijnen@vosabb.nl) of met Ton 
Gelmers van VOO (036-5331500, 
t.gelmers@voo.nl).Dit zijn de eerste studenten die het diploma Openbaar Onderwijs hebben 

behaald. Zij deden dat in 2010 aan de Hogeschool Edith Stein in Hengelo.

oPEnBaaR ondERWIjS 

stelling van schoolbesturen genereert 
het diploma OO voor jonge leerkrachten 
extra kansen op de arbeidsmarkt.

Nascholing
Schoolbesturen vragen intussen ook van 
hun zittende leerkrachten steeds vaker 
een actieve invulling van de kernwaar-
den van de openbare school. Daarom is 
er ook een nascholingstraject opgezet, 
dat ook al door een aantal pabo’s wordt 
aangeboden. De nascholing kan worden 
opgesplitst in twee delen. Het eerste deel 
is dan een introductie in de kernwaar-
den, die met het team op de school zelf 

kan worden gedaan met ondersteuning 
vanuit VOS/ABB of de VOO. Om daad-
werkelijk het diploma te halen, zijn nog 
18 lessen aan een pabo nodig. Dat pro-
gramma biedt verdieping van de kennis 
en het ontwikkelen van vaardigheden 
en de juiste houding  ten opzichte van 
actieve pluriformiteit.

Nieuw
Het diploma Openbaar Onderwijs is nog 
betrekkelijk nieuw. Pas twee jaar geleden 
zijn de eerste hogescholen ermee begon-
nen, op initiatief en met inbreng van 
VOS/ABB en de VOO. Deze verenigingen 

hebben de inhoud van de module ver-
zorgd en bewaken de kwaliteit van de 
lessen. Pabo’s die het diploma Openbaar 
Onderwijs willen aanbieden, dienen bij 
VOS/ABB of de VOO een verzoek om as-
pirantstatus in. Het curriculum van de 
school moet zijn gebaseerd op de com-
petenties die VOS/ABB en VOO hebben 
beschreven. De verenigingen verzorgen 
collegiale visitaties. Naar verwachting 
zullen scholen grofweg vijf jaar na het 
verkrijgen van de aspirantstatus voldoen 
aan de eisen voor accreditatie. <
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TEKST En BEEld: maRTIn van dEn BogaERdT

‘ Denominaties 
zijn uit de tijd!’

het moet in het onderwijs 
maar eens afgelopen zijn 

met de verzuiling, vindt 
bestuursvoorzitter dennis 

Bode van de stichting con-
sent voor openbaar primair 

onderwijs in Enschede. 

lieke stichting een keer aan leerkrachten 
vroegen of ze wisten wat Pinksteren was, 
kon 97 procent het antwoord niet geven. 
Er waren zelfs mensen die niet eens wis-
ten dat ze voor een katholieke stichting 
werkten. En wanneer ben je katholiek? 
Als je gedoopt bent? Wel eens een keer 
naar de kerk gaat? Ik ben een katholieke 
jongen en weet veel van de roomse tra-
dities, maar ik zit echt niet elke zondag 
in de kerk. Wie wel?’
 
Bordje weghalen
‘Als je als school geen affiniteit meer hebt 
met de katholieke of welke kerk dan ook, 
dan moet je het bordje weghalen waarop 
de denominatie staat, anders ben je hypo-
criet bezig. In de praktijk wordt het reli-
gieuze stempeltje meestal alleen nog ge-
bruikt om leerlingen te trekken, terwijl de 
godsdienstige missie helemaal ontbreekt. 
Als je kijkt naar sommige wijken in de gro-
te steden, dan zie je dat daar op katholieke 
en pc-scholen hoofdzakelijk nog islamiti-
sche kinderen zitten. Hoezo katholiek of 
protestants, denk ik dan. Hier in Enschede 
ligt dat anders, merk ik, want Twente is 
nog een redelijk katholiek bolwerk.’
‘Ouders hebben in mijn ogen volstrekt 
ten onrechte het idee dat het bijzon-
der onderwijs meer aan normen en 
waarden zou doen. Integendeel, zou ik 
bijna zeggen. Juist de openbare scholen 
doen daar veel aan. Ik merk hier in En-
schede dat directeuren en leerkrachten 
er trots op zijn dat ze op een openbare 
school werken en dat ook uitdragen.’ 
‘We hadden de hele verzuiling allang in 
heroverweging moeten nemen. Artikel 
23 van de Grondwet, over de vrijheid van 
onderwijs, is al bijna 100 jaar oud. Het is 

tot stand gekomen in de maatschappe-
lijke context van 1917! Verzuiling is een 
vleesgeworden anachronisme, dat zich-
zelf heeft overleefd. De huidige ouders 
stellen andere vragen aan het onderwijs 
en denken niet meer verzuild. Als we het 
artikel eens goed tegen het licht houden, 
dan komen we er vanzelf achter dat het 
zijn doel voorbij is geschoten. In de toe-
komst zie ik dan ook voor het openbaar 
onderwijs enorme kansen.’

‘Ik vind het merkwaardig dat het bijzon-
der onderwijs leerlingen op grond van le-
vensbeschouwelijke overtuigingen mag 
weigeren. De belastingbetaler bekostigt 
al het onderwijs, maar bijzondere scho-
len hebben een grotere exclusiviteit. Dat 
is raar. In de Randstad zag ik dat leerlin-
gen door het bijzonder onderwijs werden 
geweigerd, niet op levensbeschouwelijke 
gronden maar omdat ze op andere scho-
len problemen hadden. Daar zat men niet 
op te wachten.’
 
Klauwen met geld
‘De instandhouding van de verzuiling 
in het onderwijs is ook financieel niet 
meer vol te houden. Het kost ons echt 
miljarden. Kijk naar Enschede. De nieuw-
bouwgebieden uit de jaren 70 lopen leeg. 
Daar staan nog allemaal katholieke, 
protestants-christelijke en openbare 
basisscholen, elk met hun kleine bosjes 
leerlingen. We denken bij instandhou-
ding nog steeds in brin-nummers, dat 
doe ik zelf ook. Maar dat kost ons wel 
klauwen met geld. We moeten met el-
kaar de samenwerking aangaan, zeker 
in krimpgebieden, om overal goed on-
derwijs voor alle kinderen te behouden. 

‘Openbaar  
onderwijs is de 

meest liberale en 
sociale vorm van 

onderwijs’

Niemand gaat meer naar de 
kerk, maar toch heeft het bij-
zonder onderwijs nog 70 pro-
cent van het scholenbestand’, 

begint Dennis Bode zijn betoog. ‘In de 
Randstad, waar ik eerder heb gewerkt, 
zie je dat de scheidslijnen helemaal zijn 
weggevallen. Ik was 15 jaar lang direc-
teur onderwijs van een grote stichting 
voor katholiek onderwijs, voordat ik 
algemeen directeur werd van de open-
bare Stichting Westelijke Tuinsteden in 
Amsterdam. Toen we binnen die katho-
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In Enschede komt die samenwerking er, 
ik ben er zeker van dat ons dat gaat luk-
ken, maar waar de nood nog niet zo hoog 
is, zie je dat die bereidheid veel minder is.’ 
‘De samenwerking moet er ook komen, 
vind ik, in de voorlichting over en ver-
wijzing naar het voortgezet onderwijs. 
Openbare basisscholen verwijzen hier 

Informeren over  
de zuilen heen
VOS/ABB vindt, net als Dennis Bode, 
een brede voorlichting over het voort-
gezet onderwijs, over de zuilen heen, 
van groot belang. Daarom raadt  
VOS/ABB de VO Gids aan.

de vo gids bestaat uit regionale edities om 
groep 8-leerlingen en hun ouders te informe-
ren over de overstap van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs. voS/aBB geeft in 
elke regio-uitgave uitleg over het specifieke 
karakter van het openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs.
Scholen kunnen zichzelf in hun regiogids met 
eigen pagina’s presenteren. dat is niet gratis, 
maar veelal goedkoper en vooral efficiënter 
dan bijvoorbeeld advertenties in regionale of 
lokale media. de oplage van de vo gids stijgt. 
Inmiddels worden er in totaal ruim 120.000 
exemplaren gedrukt, die dit schooljaar naar 
verwachting door 4000 basisscholen gratis 
worden verspreid. 

Scholen voor voortgezet onderwijs die via hun 
bestuur zijn aangesloten bij voS/aBB en zich 
in de vo gids willen presenteren, kunnen bij 
de uitgever korting krijgen. Informatie: axel 
van ’t hoen, 06-49280415, axel.vanthoen@
devogids.nl. Zie ook www.devogids.nl. 

nog naar openbaar, katholiek naar katho-
liek en protestants naar protestants. Dat 
is ook elders in het land nog zo. Dat moet 
echt anders. Toen ik er in het directeu-
renberaad wat van zei, merkte ik dat het 
geen onwil is, maar dat er nooit over is 
nagedacht. Dat laat zien hoe ingeslepen 
die traditionele, verzuilde patronen zijn.  

We moeten kinderen en ouders serieus 
nemen door ze breed te informeren. Laat 
die katholieke vo-school maar informa-
tie geven op die openbare basisschool, en 
andersom natuurlijk. Je moet dan ook la-
ten zien wat openbaar onderwijs is, wat 
onze kernwaarden zijn. Als we dat goed 
doen, dan zal iedereen ervan overtuigd 
raken dat openbaar onderwijs de meest 
liberale en sociale vorm van onderwijs 
is. Openbaar onderwijs heeft mij in elk 
geval verrijkt!’ <

Reageren op dit artikel?  
Mail naar redactie@voo.nl.
 

‘Artikel 23 kunnen we  
niet meer serieus nemen’
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Aanleiding om de leerlijn sa-
men met revalidatiecentrum 
Reade te ontwikkelen, was het 
toenemend aantal leerlingen 

dat naar de revalidatiepsycholoog werd 
verwezen omdat zij moeite hadden met 
de acceptatie van hun handicap. Ortho-
pedagoog Femke Soethoudt en school-
psycholoog Esther Niemans wilden daar 
iets aan doen. ‘Natuurlijk is het niet 
wenselijk is dat er voor individuele the-
rapieën wachtlijsten ontstaan. Maar het 
is volgens ons ook beter om het probleem 
in het onderwijs aan te pakken dan het 
klinisch te maken.’ De leerlijn is na een 
succesvolle pilot in de hele school inge-
voerd. De methode richt zich op lichame-
lijk gehandicapte kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar en meervoudig gehandicapte 
leerlingen tot 20 jaar. De openbare my-
tylschool verzorgt onderwijs aan beide 
groepen.

Duim of grote teen?
In de leerlijn staan drie pijlers centraal: 
lichaamsbesef, ik-besef en beleving. Nie-
mans legt uit dat niet alle leerlingen goed 
weten wat hun handicap precies inhoudt. 
Als voorbeeld noemt ze een meisje dat 
steeds aangaf pijn in haar duim te heb-

de openbare mytylschool amsterdam werkt met de leerlijn 
handicapbeleving om kinderen en jongeren te ondersteunen 
bij de acceptatie van hun beperking. In het kader van passend 
onderwijs kan de leerlijn van deze ToP-school ook interessant 
zijn voor reguliere scholen en ambulant begeleiders.

ben, terwijl dat medisch niet kon worden 
verklaard. Toen er werd doorgevraagd, 
bleek dat zij niet haar duim, maar haar 
grote teen bedoelde. ‘Je ziet bij veel kin-
deren bij ons op school dat zij geen goed 
beeld van hun eigen lichaam hebben. Om 
je handicap te kunnen accepteren en er 
mentaal goed mee om te gaan, moet je 
eerst weten wat die handicap is. Daarna 
kunnen leerlingen inzien dat ze een aan-
tal dingen niet, maar vooral veel dingen 
wel kunnen. Een handicap hebben of een 
handicap zijn, dat is nogal een verschil!’

De mytylschool maakt positief gebruik 
van het feit dat alle leerlingen daar iets 
mankeren, vertelt Soethoudt. ‘Onze 
school is een beschermende omgeving. 
Wij sluiten zo goed aan bij wat het kind 
nodig heeft, dat het risico bestaat dat ze 
te weinig geconfronteerd worden met 
hun handicap. Buiten schooltijd is dat 
anders, dan komen ze in een omgeving 
waar een handicap uitzondering is en 
waar er minder of misschien wel geen 
begrip voor is. De reacties uit de omge-
ving zijn bepalend voor de manier waar-
op kinderen hun handicap ervaren. Door 
er op school met zijn allen goed over te 
praten en ervaringen met elkaar te de-
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gehandicapte
    kinderen 
staan sterk

Leerlijn te koop
De Leerlijn Handicapbeleving voor 
Kinderen en Jongeren met een Beper-
king is te koop voor slechts 50 euro.  
U kunt uw interesse kenbaar maken 
via leerlijn@reade.nl. Na betaling ont-
vangt u een digitale stick, met daarop 
handboeken met lessuggesties en 
lesmateriaal alsmede een informa-
tiemap voor de klassenleiding, het 
begeleidingsteam en therapeuten.
Op internet kunt een filmpje bekijken 
dat Reade en de Mytylschool Amster-
dam hebben laten maken. Ga naar 
www.reade.nl en zoek op ‘leerlijn 
handicapbeleving’. 

  ToP-ScholEn
TEKST En BEEld: maRTIn van dEn BogaERdT

TOP-scholen  
met de E-factor
Dit is het eerste artikel in een reeks 
over het project TOP-scholen van 
VOS/ABB, waarbij TOP staat voor Ta-
lentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

VOS/ABB wil hiermee laten zien dat 
het openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs álle kinderen 
kansen biedt en dat goed onder-
wijs om veel méér gaat dan alleen 
prestaties op het gebied van taal en 
rekenen. TOP-scholen zijn Excellent 
in een bepaald domein, bijvoorbeeld 
burgerschap, levensbeschouwing 
of ouderparticipatie. Zij hebben de 
E-factor!
Werkt u ook op een TOP-school of 
kent u zo’n school en vindt u dat 
die positief in de publiciteit moet 
komen? Meld dat dan aan VOS/ABB 
via excellent@vosabb.nl.

Aflevering 1: Mytylschool Amsterdam
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len, zowel positieve als negatieve, pro-
beren we leerlingen te stimuleren om 
over zichzelf na te denken. Als kinderen 
weten dat ze gehandicapt zijn en erover 
kunnen praten, staan ze zelfbewuster in 
het leven. Het maakt ze sterker.’

Vast onderdeel van de leerlijn is het Ik-
boek, dat elke leerling heeft. In dat boek, 
een losbladige map, laten leerlingen let-
terlijk zien wie zij zijn. Er staan foto’s in 
van henzelf, maar ook van bijvoorbeeld 
hun ouders en eventuele broertjes en 
zusjes. Ook staat er een zelfgetekend 
portret in en een vel waarop elk kind 
zijn favoriete kleding laat zien. Het Ik-
boek is een persoonlijk document, dat 
leerlingen aan anderen mogen laten zien. 
Het straalt trots en kracht uit, belangrijke 
doelstellingen van de leerlijn.

Taboe doorbroken  
Hoewel de methode nog maar kort in de 
hele school wordt gebruikt, merken Soet-
houdt en Niemans al het positieve effect 
ervan. Dit komt vooral tot uiting in het 
feit dat ouders en hun kind over de han-
dicap gaan praten. Niemans: ‘We zagen 
vaak dat leerlingen thuis niet over hun 
handicap willen praten, omdat ze bang 

zijn dat hun ouders verdriet hebben om 
het feit dat ze een gehandicapt kind heb-
ben. Andersom snijden ouders het onder-
werp ook niet aan, omdat die bang zijn 
dat ze daarmee hun kind kwetsen. Zo zit 
je in een vicieuze cirkel. Niemand praat 
erover, het onderwerp is taboe. Nu horen 
wij van ouders dat hun kinderen en zij er 
thuis wél over praten. Dat is winst!’ 

Het team dat de methode ontwikkelde, 
heeft hier vorig schooljaar de Peter Koppe 
KwaliteitsPrijs mee gewonnen. Deze prijs 
wordt jaarlijks door Reade uitgereikt aan 
een medewerker of een groep medewer-
kers die een inspirerende bijdrage levert 

aan de kwaliteit van revalidatie of reu-
mazorg. 
Er wordt nu in het verlengde van de be-
staande leerlijn een module ontwikkeld om 
ook ouders te ondersteunen bij de accepta-
tie van de handicap van hun kind. Reade 
benut hiervoor subsidie voor zorgvernieu-
wingen. Ook is een variant van de leerlijn 
voor ambulante begeleiders in de maak.

Passend onderwijs
De leerlijn handicapbeleving is ontwik-
keld in het cluster 3-onderwijs, voor li-
chamelijk en meervoudig gehandicapte 
leerlingen, maar Soethoudt en Niemans 
verwachten dat ook het reguliere onder-
wijs er gebruik van kan maken. ‘Met de 
invoering van passend onderwijs zullen 
reguliere scholen zoveel mogelijk leer-
lingen met een beperking zelf moeten 
opvangen. Dan kan het goed zijn om te 
weten dat zij kinderen met een handicap 
zelfvertrouwen kunnen geven en andere 
leerlingen kunnen laten zien hoe zij op 
een respectvolle wijze met een gehandi-
capte klasgenoot kunnen omgaan. Mis-
schien is dat voor reguliere scholen wel 
extra belangrijk, omdat kinderen met 
een handicap daar, in tegenstelling tot 
bij ons, een uitzondering zijn.’ <
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‘Kinderen 
zijn veel 

meer dan  
alleen hun  
handicap’ 

Berkan en Mido zijn blij met hun ik-boek.
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volgens hoofdinspecteur leon henkens is 
de kritiek op de jaarlijkse risicoanalyse van 
de Inspectie van het onderwijs onterecht. 
hij bestrijdt onder meer het beeld dat de 
inspectie onvoldoende rekening houdt met 
de samenstelling van de schoolpopulatie. 
‘daar wordt echt afdoende naar gekeken. 
maar wanneer je alles direct afschuift op 
de leerlingenpopulatie, span je het paard 
achter de wagen.’

inspectie bewaakt   ondergrens kwaliteit

Die risicogerichte aanpak is bedoeld om de onder-
grens van de onderwijskwaliteit te bewaken. 
Scholen moeten jaarlijks voldoende scoren op 
taal- en rekenprestaties. Als dat niet het geval 

is, volgt onderzoek op de school. Scholen die telkens een 
voldoende scoren worden eens in de vier jaar bezocht. Dat 
wordt op afstand beoordeeld door de inspectie. Henkens, 
sinds 2002 hoofdinspecteur primair onderwijs, vindt de 
strengere opstelling van de inspectie een goede ontwikke-
ling. ‘Die ondergrens is echt hartstikke laag. Eigenlijk mogen 
we van scholen verwachten dat ze de ambitie hebben om 
écht goed te zijn. Daarom gaan de eisen omhoog. Wanneer 
een school als zeer zwak wordt beoordeeld, heeft die straks 
nog maar een jaar om zich te verbeteren. We willen wel 
proberen om scholen eerder te attenderen als zij het risico 
lopen om als zwak te worden beoordeeld.’ Henkens vervolgt: 
‘Maar wat betreft die schoolpopulatie, daar wordt in de be-
oordeling natuurlijk rekening mee gehouden. En wat blijkt 
telkens, er bestaan grote verschillen in leeropbrengsten tus-
sen scholen met een vergelijkbare schoolpopulatie. Minder 
goede scholen moeten daarop worden aangesproken.’

Kritiek
Van de kritiek dat het eenzijdige toezicht op de taal- en re-
kenprestaties ten koste gaat van andere vakgebieden en 
vaardigheden, zoals oud-inspecteur Henk van der Weijden  
in School! nummer 5 stelde, toont Henkens zich niet onder 

TEKST: mIchIEl jongEWaaRd 
BEEld: InSPEcTIE van hET ondERWIjS

Leon Henkens: ‘Er bestaan verschillen tussen 
scholen met eenzelfde schoolpupulatie’

‘De kwaliteit van de leer-
kracht is erg belangrijk’
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inspectie bewaakt   ondergrens kwaliteit
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de indruk. ‘Als wij een school aantreffen waar de kwaliteit 
onder de maat is, lijkt het me logisch dat er korte tijd meer 
aandacht komt voor taal en rekenen. Maar als andere vak-
ken er structureel onder zouden lijden, dan heeft de school 
niet de verbetering doorgemaakt die de inspectie voorstaat. 
Het gaat namelijk niet om méér tijd, maar om betere tijd: je 
moet het onderwijs effectiever maken. Dat kan bijvoorbeeld 
door naar de kwaliteit van de instructie te kijken. Maar het 
klopt natuurlijk wél dat we op dit moment andere vakken 
niet beoordelen.’ Scholen hebben zelf de verantwoordelijk-
heid om in de breedte goed onderwijs te geven. De vrees 
van Van der Weijden dat passend onderwijs ertoe leidt dat 
scholen nog sneller als zwak zullen worden beoordeeld, wat 
op het conto van de leerkracht zou komen, vindt Henkens 
onterecht. Bedachtzaam: ‘Als dat zo zou zijn, dan moeten we 
morgen ophouden met onze beoordelingswijze. Maar een 
school wordt echt niet voor niets zwak verklaard.’

Kwaliteit
Of de leerkracht investeert in taal- en rekenonderwijs zon-
der afbreuk te doen aan andere vakken, hangt dus impli-
ciet af van zijn eigen kwaliteit. Bijscholing, bijvoorbeeld op 
het gebied van opbrengstgericht werken, kan daarom vol-
gens Henkens van grote waarde zijn. ‘De kwaliteit van de 
leerkracht is erg belangrijk. Instromende studenten op de 
kweekschool waren 30 jaar geleden van een ander niveau 
dan nu op de pabo. Hoger, daar is volgens mij iedereen het 
wel over eens. Dat kwam vooral omdat de lerarenopleidin-
gen destijds een sterke emancipatorische rol vervulden voor 
kinderen uit sociaal armere families. De stap naar de univer-
siteit was nog te groot, waardoor getalenteerde leerlingen 
uit deze milieus vaak voor de kweekschool kozen. Er zit heus 
verschil tussen instroom uit de havo of het mbo. Voorheen 
had je toch minstens een stevig hbs-a of mulopakket nodig.’
 
Toezicht leraren
De minister wil dat de inspectie explicieter toezicht gaat 
houden op de kwaliteit van de docenten. De inspectie be-
raadt zich inmiddels op de beoordelingsmogelijkheden. 
Henkens: ‘Het gaat dan om de vraag wat de school doet 
om ervoor te zorgen dat leerkrachten bekwaam zijn én blij-
ven. Geef je als school de ruimte aan leerkrachten om zich 
professioneel te ontwikkelen en vullen zij die ruimte in? 
We oordelen natuurlijk niet op individueel niveau. Maar 
als we zien dat iemand er een vreselijk zooitje van maakt, 
dan hoort de schoolleider dat van ons.’ <

VOS/ABB en VOO over  
de rol van de inspectie
Iedereen die is betrokken bij de school moet een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs nastre-
ven. Daarbij mag vertrouwen worden gesteld in de 
professionaliteit van leerkrachten en schoolleiders. 
Wanneer scholen zwak of zeer zwak presteren, heb-
ben zíj de opdracht om alle zeilen bij te zetten. Dat de 
inspectie daar krachtig op toeziet en in haar toezicht  
op afstand primair de kernvakken taal en rekenen 
beoordeelt, is begrijpelijk. Toch is de Vereniging Open-
baar Onderwijs voorstander van geïntensiveerd fysiek 
toezicht, eventueel in de vorm van kortere bezoeken 
aan scholen tussendoor.  
VOS/ABB ziet dat anders: het is de taak van de 
schoolbesturen om toezicht te houden op de onder-
wijskwaliteit binnen hun scholen, en de Inspectie kan 
en moet erop vertrouwen dat besturen die taak goed 
uitvoeren.

VOS/ABB en VOO zijn het er wel over eens dat de 
Inspectie tijdens de huidige bezoeken een te sterke 
focus legt op rekenen en taal. Dat draagt het risico met 
zich mee dat andere belangrijkste aandachtsgebieden 
onder druk komen te staan. Het belang van algemene 
vorming, aandachtsgebieden als burgerschap en 
sociale samenhang, maar bijvoorbeeld ook muziek-
onderwijs, moeten nadrukkelijker worden benoemd. 
Leerkrachten, schoolleiders en de MR moeten er geza-
menlijk voor zorgen dat dát op hun school hoog op de 
agenda blijft staan. En het is aan de inspectie om hen 
ook daar op te wijzen.

‘Het gaat niet om  
méér tijd voor taal,  

maar om betere tijd’

InSPEcTIE 
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 oudERInITIaTIEF
TEKST: maRIjKE nIjBoER
BEEld: mEdEa huISman

Ouders willen 
 mooie mix

ouders kunnen grote invloed 
hebben op de ontwikkeling 

van een school. In Barneveld 
voorkwamen ouders zelfs 

de sluiting van openbare 
basisschool Plantijn. 

deze school telt nu meer 
autochtone leerlingen, 

zodat er weer een mooie 
mix ontstaat. dat is ook 
het doel van succesvolle 

ouderinitiatieven in 
amsterdam. Schooldirecties 

zijn er blij mee: ‘Wat ons 
betreft kan de vlag uit.’

obs Plantijn in Barneveld was 
altijd al een kleine, gemengde 
school. Maar toen de onder-
bouw sneller ging verkleuren, 

besloot het bestuur om de school te ver-
huizen naar een vrij witte nieuwbouw-
wijk. De meeste leerlingen verhuisden 
mee.  De gehoopte instroom van autoch-
tone leerlingen bleef echter uit. Leerkracht 
Marie José Overgaauw:  ’Veel allochtone 
ouders kiezen bewust voor een openbare 
school omdat ze willen dat hun kinderen 
in contact komen met Nederlandse kin-
deren. Maar Barneveld is een christelijke 
gemeente; de meeste Nederlandse ouders 
kiezen voor christelijke scholen.’ 
Toen het bestuur overwoog om de school 
te sluiten kwam een groep ouders in ac-
tie. Moeder Elfriede Baas: ‘Deze school 
krijgt al jaren goede inspectierapporten. 
De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engel-
se les, de school doet veel aan lezen en 
de zorg is heel goed geregeld.’ De ouders 
wilden dat de school open zou blijven, en 
gingen Nederlandse leerlingen werven. 
Baas: ‘Ik wil dat mijn kinderen op school 
andere culturen tegenkomen. Op Plan-
tijn zitten veel Turkse, maar ook Griekse, 
Afghaanse, Irakese en Egyptische kinde-
ren. Die mix is leuk. Maar’, voegt ze toe: 
‘Je wilt ook weer niet dat jouw kind het 
enige Nederlandse kindje in de klas is.’ 
De groep ouders nam het initiatief om 
peuterochtenden en theemiddagen voor 
moeders te organiseren, ouders thuis te 
bezoeken en langs te gaan bij peuter-
speelzalen. Baas: ‘Voor de meeste ouders 
geldt dat als ze de school eenmaal zien, 

ze graag willen komen. Sommigen haken 
af als ze al die donkere koppies zien.  Dan 
gaan wij de discussie aan.’ 
Inmiddels zijn er acht inschrijvingen van 
autochtone kinderen en ook al drie voor 
het volgende schooljaar. De school is ver-
guld met het ouderinitiatief. Leerkracht 
Overgaauw: ‘Dat de ouders zo achter onze 
school en ons onderwijs staan, steunt ons 
enorm. Dat heeft de doorslag gegeven bij 
het bestuur. Mede dankzij de ouders zit-
ten we niet meer in de gevarenzone.’

‘Dan maar zonder steun minister’
Dit voorjaar liet minister Van Bijsterveldt 
weten dat zij niet langer energie wil ste-
ken in het mengen van scholen. Het gaat 
om de kwaliteit van het onderwijs, vindt 
zij, niet om de kleur. Maar veel scholen en 
ouders werken onverminderd aan dese-
gregatie. Gerard Prenger, directeur van 
de openbare Rosa Boekdrukkerschool in 
Amsterdam:  ‘Taal en rekenen zijn be-
langrijk, maar kennis van culturele ach-
tergronden  en sociale vaardigheden zijn 

Ouders gingen 
Nederlandse 

leerlingen werven
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dat ook. De morele steun van de minister 
ontbreekt nu. Dat is jammer en niet zo 
verstandig, maar zonder minister kun-
nen we de school óók een goede afspiege-
ling laten zijn.’
Najaar 2009 was een scholenmarkt 
met als motto ‘om de hoek naar school’ 
aanleiding voor een groep ouders om 
een initiatief te starten. Prenger bena-
drukt dat zijn school al gemengd was, 
qua herkomst, inkomen en geloof: ‘We 
hebben traditionele moslims én meer 
vrijzinnige. We zijn heel kleurrijk.’ Maar 
de Nederlandse en West-Europese gezin-
nen ontbraken nog. Enthousiaste ouders 
spraken anderen aan, gingen folderen 
en brachten nieuwsbrieven uit. Vorig 
schooljaar kwamen de eerste autochtone 
kinderen binnen. ‘Ouders vertelden hun 
vrienden dat het onderwijs hier goed is. 
Wij hebben dat hele schooljaar groepjes 
ouders rondgeleid.‘ Inmiddels heeft de 
school vier gemengde kleutergroepen. 
Eind van dit schooljaar is de onderbouw 
voor  50% autochtoon. 

Nieuwbouw
De eveneens Amsterdamse openbare 
Joop Westerweelschool  huisde zo’n elf 
jaar geleden in drie verschillende, uitge-
woonde  panden. Directeur Dick Haan-
raadts: ‘Wij waren als laatste aan de 
beurt om opgeknapt te worden. De Turk-
se en Marokkaanse ouders zagen dat het 
dak nog in orde was en maakten zich niet 
druk. Maar Nederlandse ouders hadden 
andere normen en kwamen niet meer.’ 
Tegen de tijd dat de nieuwbouw einde-
lijk werd opgeleverd, was de gemengde 

Onder de indruk 
van de kwaliteit

Amsterdam-West wijst scholen toe
Sinds begin dit jaar regelt Amsterdam-West de toewijzing van plekken op basis-
scholen. Ouders melden hun tweejarigen aan bij een centraal punt. Zij geven drie 
keuzes op en horen rond de derde verjaardag welke school is toegewezen. Mogelijk 
stimuleert dit beleid ouderinitiatieven: wie niet op de school van z’n eerste keuze 
terecht kan, neemt wellicht eerder het heft in eigen handen.

school zwart geworden. Haanraadts: 
‘Ontzettend jammer, want we staan in 
een gemengde buurt. Kinderen moeten 
met hun vriendjes naar school kunnen. 
Zelf zien zij die kleur niet; het is het beeld 
van de ouders dat je moet doorbreken.‘ 
Dat vinden ook veel allochtone ouders. 
‘Dat zijn er steeds meer met een hbo-
opleiding, die al jaren roepen: waarom 
komen mijn Nederlandse buren niet naar 
deze school?‘
Verschillende plannen om de school te 
mengen mislukten. Het tij keerde toen 
een nieuw personeelslid zo onder de in-
druk was van de kwaliteit van de school, 
dat hij in actie kwam. ‘Toen zijn vrouw 
zwanger werd, zei hij: ik ken meer hoog-
opgeleiden met kleintjes in deze buurt. 
Zij moeten gewoon naar deze goede 
school komen. ‘ 
De Joop Westerweelschool plaatst groep-
jes kinderen  bij elkaar in dezelfde kleu-
tergroep. Afgelopen voorjaar zijn er acht 
autochtone kinderen ingeschreven en 
inmiddels zijn daar negen nieuwe in-
schrijvingen bijgekomen. Haanraadts: 
‘De komende twee jaren verwacht ik 
zeker twintig kinderen. Wat mij betreft 
kan de vlag uit.’
Het is echter nog geen tijd om achterover 
te leunen: ‘Je moet eraan blijven werken. 
Wij moeten nog een aantal jaren door-
groeien en pas dan zijn we een echt ge-
mengde school.’  <

oudERInITIaTIEF 

Marie José Overgaauw in haar gemengde klas op obs Plantijn.
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 InnovaTIE
TEKST: lucy BEKER
BEEld: jan van dER mEIjdE

Het lef 
om het anders te doen

het eigenzinnige 
onderwijsconcept van 

vmbo-school Wolfert PRo 
in Bergschenhoek trekt 

twee jaar na de start 
al landelijk aandacht. 

de school, die explosief 
groeit, kreeg onlangs 
de jos van Kemenade 
award. dat betekent 

waardering en erkenning 
voor directeur nick van 

Bennekom en zijn team, 
die het lef hadden om te 
stoppen met lesroosters 
en lesuren en het anders 

te doen.

Wolfert PRO (waarbij het 
PRO in de naam staat 
voor professioneel, niet 
voor praktijkonderwijs) 

is een openbare school met een gewone 
vmbo-populatie, maar met een ongewo-
ne aanpak. Geen overkoepelend lesroos-
ter, geen bel, maar projectonderwijs. De 
leerlingen werken een deel van de week 
in projecten die de docenten grotendeels 
zelf samenstellen. Zij ontwikkelen zelf 
veel vakoverstijgend lesmateriaal, en 
ze plannen met elkaar hoe ze de lesstof 
aanbieden en de tijd indelen. Dit is het 
project based learning, onder het motto 
‘If you can dream it, you can do it’, waar-
voor de school is bekroond met de Jos van 
Kemenade Award. De jury vindt het een 
innovatief en goed overdraagbaar pro-
ject, waarin leraren zich continu blijven 
ontwikkelen.  

Ook ouders zien het zitten, getuige de 
explosieve groei van de school. Al wil 
Van Bennekom nog wel relativeren: ‘Dit 
is de enige openbare vmbo-school in 
Bergschenhoek, dat trekt ook leerlingen.’ 
Twee jaar geleden begon hij met 31 brug-
klassers en een klein team in een noodge-
bouw aan de rand van een toekomstige 
nieuwbouwwijk, waarvan overigens 
nog steeds geen enkel huis is gebouwd. 
‘We zijn echt uit het niets gestart, op een 
berg zand’, zegt Van Bennekom. ‘Maar 
wel meteen met ons eigen concept. Met 
de leraren van het eerste uur hebben we 
het doorontwikkeld tot wat het nu is.’

Snelle groei
De school groeide snel en telde dit school-
jaar al 275 leerlingen en 32 teamleden. 

Van hen zijn er 16 nieuwe collega’s, die 
voor het eerst werken volgens het project 
based learning-systeem. ‘We hebben een 
eigen docentenbegeleider’, zegt Van Ben-
nekom. ‘Maar we hebben geen rooster-
maker nodig.’ 

Net als op andere scholen hebben de le-
raren van Wolfert PRO een vast aantal 
contacturen. Die worden ingebed in de 
projecten, die de leraren met elkaar ar-
rangeren. Daardoor ziet het programma 
er steeds anders uit. ‘We hebben geen 
lesuitval, omdat er altijd meer leraren 
per project aan het werk zijn’, zegt Van 
Bennekom. ‘Ook is het verzuim onder de 
leraren buitengewoon laag. Dat heeft te 
maken met het werken in teams, met 
eigenaarschap en flexibiliteit. Leraren 
ervaren deze manier van werken als 
prettig. Ze delen en reflecteren veel met 
elkaar: hoe gaan we het doen, welk ma-
teriaal zetten we in, hoe is het gegaan en 
hoe gaan we verder? Er wordt hier veel 
over onderwijs gepraat en dat is waar-
devol voor iedereen. Je ziet mooie dingen 
ontstaan.’ 

Vrijheid voor professionals
Dat beaamt docent Wim van der Meer, 
teamleider bovenbouw, die er vanaf de 
eerste dag bij is. ‘Dit concept is een ma-
nier om anders met de leerstof om te 
gaan’, zegt hij. ‘We vullen het zo in, dat 
het betekenisvol wordt voor de leerlin-
gen. Maar wat deze school vooral bijzon-
der maakt, is de vrijheid voor de profes-
sionals. Als specialist in mijn vak kan ik 
het zo inrichten zoals ík denk dat we het 
meeste resultaat halen. Het is leuk om zo 
naar je vak en je leerlingen te kijken en in 

‘Geen lesrooster, 
geen bel, maar 

projectonderwijs’
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te spelen op hun leerstijlen. En heel mooi 
om te zien dat de leerlingen zich zo goed 
ontwikkelen.’

De leerlingen werken dagelijks zelfstan-
dig op het ‘leerplein’, een royaal lokaal 
met verschillende soorten werkplekken, 
al dan niet met een computer of laptop. 
De school gebruikt gewone boeken, maar 
ook zelfontwikkeld materiaal en web-
based applicaties. Op het leerplein zijn 
altijd meerdere leraren aanwezig. ‘We 
zorgen er continu voor dat elke leerling 
exact weet waar hij aan toe is’, aldus Van 
der Meer. ‘En dat geeft rust.’ 

Op het leerplein treffen we Marijn (12 
jaar), die aan het werk is met zijn laptop. 
Enthousiast vertelt hij: ‘Hier mogen we 
zelf kiezen welk vak we gaan doen. Als 
het maar op tijd klaar is. Ik heb trouwens 
net een mooie presentatie gemaakt van 
het eerste project. Ik vind het hier leuk!’

Van Bennekom, lachend: ‘Elk project 
wordt afgesloten met een eindproduct 
of een presentatie. Daarmee laat de leer-
ling zien wat hij heeft geleerd en heeft  

‘Leraren uit hun comfortzone’
De Jos van Kemenade Award is een prijs die het Ruud de Moor Centrum van de 
Open Universiteit jaarlijks uitreikt. Doel is de kwaliteitsontwikkeling van leraren 
te stimuleren. Inzendingen moeten daarom innovatief en overdraagbaar zijn. Op 
1 oktober 2011 is de prijs uitgereikt aan Wolfert PRO in Bergschenhoek, onderdeel 
van de Wolfert van Borselen Scholengroep uit Rotterdam.  In haar rapport ver-
meldt de jury: ‘De werkwijze van Wolfert PRO vraagt om een andere werkhouding 
van leraren en leerlingen. Het gaat om gedistribueerd leiderschap, eigenaarschap 
van  het leerproces, geven en nemen van feedback. Dit zorgt ervoor dat de leraren 
zich continu blijven ontwikkelen, ze worden als het ware uit hun comfortzone ge-
bracht. Ambitieus voor een vmbo-school’. De publieksprijs ging naar obs Atlantis 
in Amersfoort, voor het project ‘The leader in me’. Deze school is eerder in dit blad 
geportretteerd: in nummer 1 van 2011.  

‘De vrijheid voor de professionals 
maakt het bijzonder’ 

hij meteen iets tastbaars waar hij trots 
op kan zijn.’ De ouders zijn dat trouwens 
ook. Zij waarderen de school met een 8.7. 
‘Daaruit blijkt wel dat ouders in zijn voor 
nieuw onderwijs’, zegt Van Bennekom. 
‘Ze zien dat hun kinderen zich er happy 
bij voelen. Dat geldt ook voor de leraren. 
Deze werkwijze genereert op alle niveaus 
betrokkenheid en openheid. En goede re-
sultaten!’ <

Nick van Bennekom op het leerplein: ‘Kinderen én ouders zijn hier happy mee.’



 School! En ExcuRSIE School! En ExcuRSIE

TEKST: lucy BEKER  
BEEld: PR

Naturalia
verzamelen
Natuurmuseum Naturalis in Leiden heeft op 14 oktober 
de tentoonstelling Naturalia geopend: ‘Van circusdier tot 
wetenschappelijk object’. De opgezette dieren, skeletten en 
curiosa komen van de Universiteit van Amsterdam en wa-
ren jaren niet te zien voor publiek. Naturalia zijn objecten 
die in de 17e eeuw werden verzameld om de schoonheid 
van de schepping te laten zien. Later kreeg het verzamelen 
een meer wetenschappelijk karakter. Scholen kunnen een 
bezoek combineren met een workshop waarin ze zelf op 
onderzoek kunnen gaan. < Bekijk de vele mogelijkheden 
op www.naturalis.nl.

Muziek
uitzoeken 
bij kunst
Met een mp3-speler het museum in en dan muziek uitzoe-
ken bij de verschillende kunstwerken. Bij het AMUU in 
Utrecht weten ze hoe ze de jeugd bij hun tentoonstelling 
kunnen betrekken. Sound Bites Art is de titel van dit suc-
cesvolle educatieve project voor het voortgezet onderwijs. 

AMUU is het enige museum in Europa dat zich geheel richt 
op hedendaagse Aboriginal-kunst uit Australië. Het mu-
seum bestaat dit jaar 10 jaar en viert dat met een speciale 
expositie, getiteld ‘Be my guest’. Tien mensen uit de muse-
umwereld zijn gevraagd een hedendaags kunstwerk te kop-
pelen aan een Aboriginal-kunstwerk van het AMUU. Zo ont-
stonden tien tweeluiken, die ‘Dialogen’ worden genoemd. 
Bezoekende schoolklassen worden actief bij de Dialogen be-
trokken. De leerlingen kijken individueel rond met een mp3-
speler vol muziek, en als zij hun keuzes hebben gemaakt, 
gaan ze met elkaar in discussie. ‘Deze aanpak geeft veel 
stof tot praten’, zegt Wilke Heijnen, educatief medewerker 
van AMUU, die veel scholen ontvangt. ‘Of er nu een eerste 
klas vmbo is of een zesde klas gymnasium: er komen altijd 
levendige gesprekken uit.’ Een Engelstalige rondleiding is 
ook mogelijk. Daar maken tweetalige scholen graag gebruik 
van. < ‘Be my guest’ duurt nog tot 8 januari. Zie voor de 
educatieve mogelijkheden www.amuu.nl.

Op avontuur  
in ‘Papiria’
In het vernieuwde Kinderboekenmuseum in Den 
Haag kunnen kinderen een ware ontdekkingstocht 
maken door de kinderliteratuur. De vaste tentoonstel-
ling ‘Papiria’, die eind vorig jaar is geopend, ziet er 
niet alleen indrukwekkend fraai uit, maar is door de 
inzet van diverse multimedia helemaal interactief. 

Aan het begin van hun tocht krijgen de kinderen een 
zogenoemde ‘slurper’ om hun pols. Daarmee kunnen ze 
helpen om de gevreesde Inktvraat te verslaan, die het op 
boeken heeft voorzien. Ze komen natuurlijk bekenden 
tegen, van Pippi Langkous tot Dolfje Weerwolfje, maar 
ontdekken ook nieuwe verhalen en nieuwe boeken. En 
ten slotte maken ze in een workshop zelf een verhaal. 
Zo wordt het avontuur in de wereld van het kinderboek 
ook nog een ontdekkingstocht door de eigen verbeel-
ding. < ‘Papiria’ is geschikt voor kinderen van 7 tot 13 
jaar. Kijk op www.kinderboekenmuseum.nl.

Muziek en beeldende kunst geven veel 
stof tot discussie in het AMUU. 

Een kijkje in ‘Papiria’.
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PRojEcTEn 
TEKST: maRTIn van dEn BogaERdT 

BEEld: Ton mullER

Inkomsten  
en uitgaven 
in balans 

Blij schuldenvrij!
In Den Helder hebben scholen voor  
voortgezet onderwijs meegedaan aan  
het project ‘Blij schuldenvrij’.  

Ruim 300 tweedeklassers van de openbare Scholen 
Aan Zee namen aan het project deel. Cabaretier 
en theatermaker Bert Schuiling liet hen bewust 
nadenken over hun eigen uitgavenpatroon en de 
gevolgen daarvan met aansprekende voorbeel-
den. Zoals: ‘Een gratis smartphone betaal je de 
komende jaren gewoon dubbel en dwars terug met 
je abonnementskosten. Dat gratis mobieltje is dus 
helemaal niet zo gratis!’ Hij rekende ook voor dat 
leerlingen die geen zelfgesmeerde boterhammen 
mee naar school nemen, per jaar in de kantine zo’n 
700 euro betalen aan consumpties. 

Huurachterstand
Het project werd geïnitieerd door de Woningstich-
ting Den Helder, die geregeld te maken heeft met 
jongeren die hun huur niet kunnen betalen. De ge-
meente, de Rabobank, de plaatselijke Rotary en een 
gerechtsdeurwaarder en bewindvoerdersbureau uit 
Den Helder haakten aan.  
De leerlingen maakten muurkranten en een mu-
sical over dit onderwerp. Nieuws hierover staat op 
de Facebookpagina Blij schuldenvrij. Leerlingen 
kunnen hier ook tips over uitgaven en inkomsten 
plaatsen. Op YouTube staat een promotiefilmpje 
over het project. 

de Klasse!kas is een project om kinderen 
al op jonge leeftijd te leren verantwoord 
met geld om te gaan. In hardenberg werkt 
openbare basisschool Baalder ermee.

De Hardenbergse wethouder René de Vent van Fi-
nanciën vond de lancering van het project in zijn 
gemeente belangrijk genoeg om er speciaal voor 
naar obs Baalder te gaan. Hij gaf in september het 

officiële startschot. Omdat steeds meer jongeren schulden ma-
ken, wil de Overijsselse gemeente samen met de Gemeentelijke 
Kredietbank (GKB) kinderen al op jonge leeftijd laten zien hoe 
belangrijk het is zicht te houden op de eigen inkomsten en uit-
gaven. De Klasse!kas wordt daarom gratis door de gemeente 
Hardenberg aan de scholen beschikbaar gesteld.
 
Startbudget 20 euro
De hoogste groepen van de basisscholen krijgen een geld-
kistje met een startbudget van 20 euro. Zij kunnen dit geld 
bijvoorbeeld gebruiken om hun klas in te richten, materia-
len te kopen of een uitstapje te organiseren. Als het budget 
niet toereikend is, kunnen ze samen bedenken hoe ze aan 
meer geld kunnen komen. Doel van het lespakket is dat kin-
deren leren hun inkomsten en uitgaven in balans te houden. 
Volgens Jimke Nicolai, pedagoog en ontwikkelaar van de 
Klasse!kas, nemen kinderen door deze zelfbeschikking de ver-
antwoordelijkheid om goed met het beschikbare budget om te 
gaan. ‘Uiteraard zal de leerkracht het leerproces en de besluit-
vorming over de besteding van het budget ondersteunen, maar 
de leerlingen hebben hierbij uiteindelijk het laatste woord.’ 
Dit jaar nemen tien basisscholen in de gemeente Har-
denberg deel aan het project. De gemeente en de GKB 
streven ernaar, dat op termijn alle basisscholen in de ge-
meente (permanent) met de Klasse!kas gaan werken. < 

Meer informatie op www.klasse-kas.nl. 



‘Mijn favoriete plek? Dat 
is het voetbalveld’, zegt 
Indy (8) uit groep 5. Hij 
speelt er bijna elke dag. 

‘Kijk de doelen zijn van takken gemaakt’, 
wijst hij trots. ‘Cool hè? Je moet alleen 
niet te hard schieten, anders gaat de bal 
er door heen. Maar gelukkig gebeurt dat 
niet zo vaak.’
Niek (9) uit groep 6 is niet weg te slaan 
bij de waterpomp bovenop de burcht, 
een gigantische klim- en klauterzone 
vernoemd naar de Burcht van Leiden. 
‘Hier kun je lekker de hele dag met wa-

 ondERWIjShuISvESTIng
TEKST En BEEld: SannE van dER moST

Ruig en 
avontuurlijk
Sinds de openbare basisschool Woutertje Pieterse in leiden een nieuwe groene speelplaats 
heeft, is buitenspelen één groot avontuur geworden. Want wie wil er nu niet chillen op geheime 
plekjes, eindeloos dammetjes bouwen en pompoensoep eten uit de eigen schoolmoestuin?

ter spelen en dammen bouwen. Dan zie 
je hoe het water stroomt en waar het 
heen gaat. Echt superleuk. Welke school 
heeft dat nou?’ Ook Leyla (8) uit groep 
5 is super enthousiast over het nieuwe 
groene speelplein. ‘Vroeger bleef ik liever 
binnen tijdens de pauze. Nu vind ik het 
jammer als de les weer begint. Het aller-
leukst is het klimrek van boomstammen 
met allemaal touwen waar je aan kunt 
slingeren. Zal ik het even laten zien?’ En 
als een aapje schiet ze naar beneden.
‘Geweldig toch?’, zegt directeur Peter Bos-
man. ‘Je moet eens zien wat een energie ze 

kwijtraken tijdens de pauze. Als ze daarna 
weer terug de klas in gaan, zijn ze zo weer 
rustig en kunnen ze zich beter concentre-
ren.’ 

Klimmen en klauteren
Toen de school er door de uitbreiding een 
nieuwe vleugel bij kreeg, kwam er ook een 
nieuw plein bij. ‘Natuurlijk konden we een 
betonnen plaat neerleggen, een zandbak 
en hier en daar wat speeltoestellen, maar 
we wilden graag iets heel anders’, vertelt 
Bosman. Suzanne van Ginneken, ontwerp-
ster van speelruimtes én moeder van twee 
kinderen op Woutertje Pieterse, opperde 
het idee om er een groen plein van te ma-
ken. ‘Ik hoorde over de plannen voor het 
nieuwe plein en dacht: dit is onze kans.’ 
Om te bepalen hoe het plein er uit moest 
zien, is een werkgroep samengesteld 
van ouders, kinderen én buurtbewoners. 
Van Ginneken: ‘We hebben de kinderen 
gevraagd hoe zij zelf het liefst willen 
spelen en daar kwamen heel wat ver-
rassende ideeën uit. Ze wilden voetbal-
len, maar ook klimmen en klauteren en 
spelen met water. De kleuters wilden 
daarnaast graag geheime plekjes waar 
ze zich kunnen terugtrekken en de ho-
gere groepen wilden het liefst veel zit-
plekken om te chillen.’ Aan de hand van 
alle ideeën zijn maquettes gemaakt en 
vervolgens  is gekeken welke plannen 
haalbaar waren en welke niet. Van Gin-
neken: ‘Uiteindelijk is het een lekker wild 
en avontuurlijk plein geworden, precies 
zoals ik hoopte. Een idee van de leerlin-
gen wat daar perfect bij paste, maar wat Veel zitplekken, een klauterburcht, waterpomp en zandbak annex amfitheater.
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Ruig en 
avontuurlijk

het vanwege de kosten helaas niet heeft 
gehaald, was een holle boomstam onder 
de grond waar kinderen doorheen kon-
den kruipen.’ Het werd uiteindelijk een 
ondergrondse kruiptunnel met een span-
nende mijningang.

Groene jeu de boules-baan 
Een heleboel andere wilde en avontuur-
lijke ideeën kwamen er wel doorheen. 
Zoals een grote burcht midden op het 
Terraplein, zoals het nieuwe plein al snel 
werd gedoopt. Helemaal opgebouwd uit 
restmaterialen van de bouw en dus be-
hoorlijk duurzaam. Op de burcht kunnen 
de kinderen eindeloos klimmen, klaute-
ren en spelen met de waterpomp. Op het 
maaiveld aan de voet van de burcht  is 
een enorme zandbak en amfitheater. 
Achter de burcht is het groene voetbal-
veldje van Indy met doelen van wilgen-

takken en daartussenin nog de  klim- en 
zwaaitoestellen van Leyla.
 ‘Bij de omwonenden bestond aanvanke-
lijk wat weerstand tegen de nieuwbouw’, 
vertelt Bosman. ‘Onder meer omdat er 
aardig wat groen weg moest voor de 
nieuwe school. Door de bewoners bij ons 
plein te betrekken en ze ook een stem te 
geven, hoopten we iets voor ze terug te 

doen. Uiteindelijk is daar de groene jeu 
de boules-baan uitgekomen.’ Bijzonder 
is tot slot ook de schoolmoestuin met 
vijver, waar de kinderen straks als het 
seizoen weer begint, hun eigen groenten 
en kruiden kunnen telen. Bosman: ‘Ui-
teraard proberen we onze lessen zoveel 
mogelijk op de nieuwe groene situatie te 
laten aansluiten. Zo hebben ze al pom-
poensoep van eigen bodem gemaakt. 
Heerlijk vonden ze dat.’

Geschaafde knieën en ellebogen
Tijdens de bouw van het nieuwe plein 
maakte Bosman zich zorgen over het 
toezicht. ‘Door al die heuvels en geheime 
plekjes hebben wij niet continu zicht op 
alle kinderen en wat ze allemaal uitspo-
ken. We dachten er zelfs over om wat extra 
leerkrachten te laten surveilleren tijdens 
de pauzes. Wonder boven wonder is dat in 
de praktijk helemaal niet nodig gebleken. 
Natuurlijk kun je niet steeds iedereen in 
de gaten houden en er zijn heus wel eens 
geschaafde knieën en ellebogen, maar dat 
gebeurt op ‘gewone’ speelpleinen ook. De 
kinderen redden zich hier goed. En ik heb 
wel eens gelezen dat uit onderzoek blijkt 
dat kinderen die al van jongs af aan hun 
eigen grenzen leren opzoeken, later ook 
minder snel geneigd zijn de fout in te gaan 
en crimineel gedrag te vertonen. Hoe dan 
ook, hier werkt het in elk geval prima.’  <

‘ Met water spelen en 
dammen bouwen’

ondERWIjShuISvESTIng 

De groenste speelplek van Nederland
De groene speelplaats van OBS Woutertje Pieterse was genomineerd als ‘Duurzame 
Groene Speelplek‘. Deze ontwerpprijs, in het leven geroepen door Plant Publicity 
Holland en het ministerie van Economische Zaken, werd op 12 oktober voor de 
tweede keer toegekend aan de groenste speelplaats in Nederland. De prijs ging 
uiteindelijk naar natuurspeelplek De Vrijbuiter in de nieuwe wijk Oosterheem in 
Zoetermeer.

Bij de vijver met de schooltuinen
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Zelf is Gabriëls een stuk beschei-
dener. ‘Alles kan altijd beter. 
Ik voel me er niet prettig bij 
om te zeggen ‘dat kan ik goed’’, 

zegt ze wanneer magazine School! haar 
vraagt mee te werken aan een inter-
view over haar sterke punten als leraar. 
Maar ondertussen zit ze vol innovatieve 
ideeën en heeft ze een interessante kijk 
op onderwijs. Ze is duidelijk niet voor 
niets gekozen uit de 1400 aangemelde 
leraren die meededen aan de strijd 
om de titel Leraar van het Jaar 2011.  
Gabriëls (39) is sinds 1999 werkzaam als 
docent biologie en informatica aan de 
openbare scholengemeenschap het Mon-
driaan College in Oss. Ze geeft sinds dit 
schooljaar les aan bovenbouwleerlingen 
van het vmbo, wat ‘echt haar type leer-
lingen’ is. Het is voor haar wel even wen-
nen: ‘De bovenbouw betekent dat ik met 
name op de leerboeken ben aangewezen, 
omdat ik vast zit aan de examenstof die 
de leerlingen moeten beheersen. De ja-
ren hiervoor maakte ik mijn lessen vaak 
zelf en probeerde ik het leerboek juist een 
minder centrale rol te geven.’ 

Innovatieve werkvormen
Toch is ze ook nu voortdurend op zoek 
naar manieren om de stof uit het boek 
boeiend  over te brengen op haar leer-
lingen. ‘Ik wil ingewikkelde termen of 
biologische processen beeldend maken. 
Wanneer de leerlingen iets voor zich 
zien, begrijpen ze het beter’, legt ze uit. 
‘Ik maak daarom veel gebruik van het 
digibord, internetanimaties en practica.’  
Aansluiten bij de leefwereld van kinde-
ren, dat is wat Gabriëls probeert te doen 
en wat de leerlingen fijn vinden. ‘Als ik 
zie dat steeds meer leerlingen een smart-

 lERaaR van hET jaaR
TEKST:  WIETSKE IdEma 
BEEld: ThomaS SEgERS

         Leraar van het jaar: 

‘Een topper’
Ilse gabriëls, docent aan 

het openbare mondriaan 
college in oss, is leraar 
van het jaar geworden. 
de jury bleek onder de 

indruk van de flexibiliteit 
in haar didactiek en 

noemde haar ‘een topper 
op pedagogisch, didactisch 

en vakinhoudelijk gebied’. 
door haar uitverkiezing is 
gabriëls nu ambassadeur 
van het onderwijs in 2011.

phone hebben, wil ik daar op inspringen. 
Bijvoorbeeld door de EHBO-app te gebrui-
ken in de les over reanimatie.’ Als ex-
ict’er in het bedrijfsleven weet Gabriëls 
de digitale mogelijkheden goed te benut-
ten. ‘Het kost alleen veel tijd’, verzucht 
ze. ‘Ik ben vaak tot ’s avonds laat aan het 
zoeken naar de mooiste voorbeelden en 
de leukste filmpjes op internet.’ Maar ze 
weet dat leerlingen dit waarderen, juist 
omdat ze aangeven ‘minder uit het boek’ 
te willen leren.

Blijven ontwikkelen
Eén van de redenen voor het winnen van 
de prijs, is dat Gabriëls zich continu wil 
blijven ontwikkelen. Dat doet ze door 
het gesprek aan te gaan met de leerlin-
gen en hun om feedback te vragen. ‘Soms 
kun je er niet zo veel mee, bijvoorbeeld 
als ze zeggen dat ze in het weekend les 
willen en doordeweeks vrij, haha. Maar 
soms levert het wel bruikbare infor-
matie op. Dan hoor ik dat ze iets meer 
vrijheid willen of dat ze het fijn vinden 
om meer aantekeningen te krijgen.’  
Waar ze veel van heeft geleerd is het pro-
gramma ‘Mission Possible’, dat leerlingen 

‘Bijvoorbeeld 
EHBO-app 
gebruiken 
in les over 
reanimatie’
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zélf eigenaar maakt van hun probleem. 
Het ontwikkelingsprogramma bestaat 
uit elf stappen die jongeren kunnen ne-
men om doelen te stellen en deze ook echt 
waar te maken. Wanneer een leerling bij-
voorbeeld een onvoldoende heeft, is het 
de bedoeling dat hij of zij het probleem 
zelf inziet  en bedenkt wat hij of zij daar 
aan kan doen. ‘Als docent wil je hier bo-
venop zitten, maar de kunst is juist om 
de leerling daarin los te laten en hem 
of haar zelf te laten ontdekken hoe het 

probleem aan te pakken is. Dat is moei-
lijk, maar wel het beste’, zegt Gabriëls.  
Ze wil zich ook blijven ontwikkelen op 
het vlak van nieuwe werkvormen en di-
dactiek. ‘Neem het samenwerkend leren. 
Wat is daarvoor de beste manier?’, vraagt 
ze zich af. ‘Je ziet dat leerlingen tijdens 
het samenwerken veel op elkaar leunen, 
in plaats van samen naar oplossingen 
zoeken. Ik wil er de komende tijd achter 
komen hoe ik dat laatste voor elkaar kan 
krijgen.’

Ambassadeur met een missie
De titel ‘Leraar van het Jaar’ maakt Gabri-
els het komende jaar ambassadeur van 
het onderwijs. In deze rol zal ze in Den 
Haag pleiten voor meer tijd voor het pri-
maire proces: het voorbereiden van goede, 
afwisselende en innovatieve lessen. Een 
ander punt van aandacht is de manier 
waarop de Inspectie van het Onderwijs 
scholen afrekent, namelijk op schoolre-
sultaten. ‘De kwaliteitskaart vind ik een 
te eenzijdig instrument’, betoogt ze. ‘Het 
zou mooi zijn als de inspectie daar ook de 
pedagogiek en de veiligheid in de school 
in zou opnemen. Dat is lastig te meten, 
maar ik weet zeker dat het kan. Je kunt 
ouders vragen naar hun tevredenheid of 
een onderzoek doen onder de leerlingen 
om te vragen hoe zij zich voelen.’

Maak leerlingen trots 
Als Leraar van het Jaar wil Gabriëls ook 
andere docenten wel een tip geven ‘Hou 
je didactiek afwisselend en maak af en toe 
een praatje. Als je in gesprek blijft kom je 
erachter welk mens er achter de leerling 
zit. Elk kind kan ontzettend veel. We moe-
ten eruit halen wat er in zit en zorgen dat 
de leerlingen trots op zichzelf zijn.’ <

Docent Ilse Gabriëls weet de aandacht van haar leerlingen vast te houden.
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Informatie aan gescheiden ouders
Is de school verplicht om in geval van een echtscheiding aan beide 
ouders informatie betreffende de vordering van de leerling te 
verstrekken?
Ouders hebben recht op informatie 
over de vorderingen van hun kind op 
school. Soms ontstaan echter proble-
men met de informatieverschaffi ng 
aan gescheiden ouders, met name als 
de niet met het gezag belaste ouder 
geïnformeerd wil worden, terwijl de 
wel met het gezag belaste ouder zich 
daartegen verzet. 
Sinds een wetswijziging van 1 januari 
1998 houden ouders na een scheiding 
in principe beiden gezag over het kind. 
Beide ouders hebben dan ook gelijke 
rechten wat de informatievoorziening 
over hun kind betreft. Het contact tus-
sen de ouders en de school kan verlo-
pen via de ouder bij wie de leerling in 
huis woont en waarvan de adresgege-
vens op het aanmeldformulier staan 
vermeld. De school mag ervan uit gaan 
dat deze ouder alle relevante informa-
tie aan de ander doorgeeft. Als dit niet 
gebeurt, kan de ouder die de informa-
tie niet krijgt, rechtstreeks contact op-
nemen met de school.

Soms bepaalt de rechter dat het gezag 
niet aan beide ouders, maar slechts 
aan één van hen wordt toegekend. Op 
grond van artikel 377 b, boek I van het 
Burgerlijk Wetboek is die ouder gehou-
den om de andere ouder op de hoogte te 
stellen van ‘belangrijke aangelegenhe-
den met betrekking tot de persoon en 
het vermogen van het kind’. Tegelijk be-
paalt artikel 377c dat de niet met het ge-
zag belaste ouder op zijn verzoek door 
derden, zoals de school, op de hoogte 
wordt gehouden van informatie die 
het kind betreft. De school is echter niet 
verplicht informatie te verschaffen die  
ook niet aan de andere ouder wordt ge-
geven, of als het niet in het belang van 
het kind is. Als de school besluit om de 
gevraagde informatie te weigeren, kan 
de rechter op verzoek van de niet met 
het gezag belaste ouder bepalen, dat de 
informatie toch wordt verstrekt.  <

BAPO en compensatieverlof
Heeft een personeelslid met les- en/of behandeltaken nog recht op 
compensatieverlof als hij of zij BAPO geniet?
Nee. Wie BAPO-verlof geniet, kan niet 
ook gebruikmaken van compensatie-
verlof. 
BAPO-verlof heeft tot doel de arbeids-
participatie van ouderen te bevorderen. 
Iemand die BAPO-verlof opneemt, gaat 
dus minder werken om daarmee de be-
lasting van de arbeid te verlagen en zo 
later mogelijke uitval te voorkomen. 
De normjaartaak is 1659 uur en in les-
uren 930 uur. Bij een werktijdfactor 
van 1,0000 heeft iemand dan ook een 
jaartaak die gelijkstaat aan die 1659 c.q. 
930 uur. Doordat de lesroosters vaak 
hoger zijn, zoals bijvoorbeeld vaak 1010 
lesuren in de bovenbouw, wordt hier-
voor compensatieverlof gegeven van 
80 uur omdat de betrokken leraren 80 
lesuren meer voor de klas staan dan 

de algemene arbeidsduur (zie artikel 
2.1 lid 7 van de CAO PO).
Bij opname kleine BAPO zal de jaartaak 
930 – 104 = 826 lesuren bedragen. Dan 
wordt de jaartaak dus minder dan 930 
uur. Compensatieverlof kan slechts 
verkregen worden wanneer er meer 
dan 930 uur wordt gewerkt. Wie ge-
bruik maakt van de BAPO, krijgt dus 
geen compensatieverlof meer.
Dit staat ook zo expliciet in artikel 2 lid 
6 Uitvoeringsregeling BAPO in de CAO 
PO en in toelichting bij artikel 2.1 lid 7, 8 
en 9 van de CAO PO op pagina 140. Voor 
het voortgezet onderwijs volgt dit uit 
artikel A lid 13 van de Regeling BAPO 
zoals die is opgenomen in bijlage 6 van 
de CAO VO.  <

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

Telefoon 0348-405250
www.vosabb.nl
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0800-5010 
openbaar 
onderwijs
Ouders en MR-leden in het 
openbaar onderwijs kunnen voor 
informatie en advies gratis terecht 
bij de Vereniging Openbaar 
Onderwijs. De telefonische infolijn 
0800-5010 is iedere schooldag 
geopend, tussen tien en drie 
uur. Bel 0800-5010, kies 1 voor 
onderwijs en 4 voor openbaar, of 
stel uw vraag op www.voo.nl/5010.

Telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Rol MR bij de algemene 
ouderavond
Eenmaal per jaar organiseert onze basisschool een ‘Algemene 
Ouderavond’. Tijdens deze avond wordt de fi nanciële verslagen van de 
OR/MR alsmede de jaarverslagen OR/MR behandeld. Er is mij verteld 
dat deze avond verplicht is. Sterker, er wordt mij (als voorzitter van 
de MR van de school) verteld dat het organiseren van deze avond, het 
presenteren van de avond mijn taak zou zijn. Heeft de MR inderdaad 
een wettelijk vastgelegde rol op deze avond?

De ouderraad is een orgaan (vereni-
ging) van ouders binnen de school 
en beheert het geld van de ouders. 
Op de jaarlijkse ouderavond brengt 
de ouderraad verslag uit van de ac-
tiviteiten, worden de jaarcijfers en 
begroting besproken en wordt de 
vrijwillige ouderbijdrage voor het 
komende schooljaar vastgesteld. De 
MR heeft op deze avond vaak ook de 
gelegenheid om verslag te doen van 
zijn activiteiten. Maar in eerste in-
stantie is deze ouderavond een aan-
gelegenheid van de ouderraad en zou 
de ouderraad de organisatie op zich 
moeten nemen.
In de WMS staat niets over een ou-
deravond waarin de medezeggen-
schapsraad (MR) verantwoording 
afl egt over zijn fi nanciële huishou-
ding. Dit is ook niet nodig, want de 
MR ontvangt in het kader van de fa-

ciliteitenregeling een fi nanciële bij-
drage van het bevoegd gezag. Hier-
over dient de MR verantwoording 
af te leggen aan het bevoegd gezag. 
Wel kan de ouderavond aanleiding 
zijn voor de MR om de achterban te 
informeren over haar werkzaam-
heden. Als het goed is, doet u dat 
al schriftelijk, zoals is vastgelegd 
in artikel 7 lid 3 van de WMS, maar 
deze algemene ouderavond kan een 
mooie gelegenheid zijn om het werk 
van de Medezeggenschapsraad extra 
onder de aandacht te brengen bij de 
ouders. 
Wel is het mogelijk dat in de regle-
menten van uw MR iets is vastgelegd 
over de rol van de MR op de jaarlijkse 
ouderavond van de school. Als dat zo 
is, dan bent u daar wel aan gehouden. 
Wij raden u aan om het MR-reglement 
van uw school erop na te slaan. <

Niet eens met het 
onderwijskundig rapport
De oude basisschool heeft een onderwijskundig rapport voor de 
nieuwe school opgesteld, dat naar onze mening op een aantal punten 
niet klopt en een verkeerd beeld geeft. Wat kunnen wij hiertegen 
doen?
Volgens artikel 42 van de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO) stelt de 
directeur, in overleg met zijn team, 
over iedere leerling die de school ver-
laat een onderwijskundig rapport 
op voor de ontvangende school. Van 
dit rapport wordt een afschrift ver-
stuurd aan de ouders. De directeur 

is dus eindverantwoordelijk voor de 
inhoud van het rapport. U als ouder 
heeft, wettelijk gezien, geen invloed 
erop. Als de directeur de inhoud van 
het onderwijskundig rapport niet 
wil aanpassen, kunt u alleen bij de 
nieuwe school uw eigen mening in 
het dossier laten opnemen. <



 KoRT nIEuWS

Expertisebijeenkomsten over medezeggenschap
Schoolbestuurders en managers die alles willen weten over medezeggenschap, kunnen naar expertisebijeenkomsten van 
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). En er is meer op het gebied van medezeggenschap: op 23 november 
vindt in Ede het WMS-congres plaats, met workshops van VOS/ABB en VOO!

De ervaren adviseurs Janine Eshuis van 
VOS/ABB en Janny Arends en Rein van 
Dijk van VOO laten tijdens de exper-
tisebijeenkomsten, die verspreid over 
het land worden georganiseerd, aan de 
hand van de Wet medezeggenschap op 
scholen (WMS) zien wat de positie, taken 
en bevoegdheden zijn van (adjunct-) 
schoolleiders en bestuurders. Ook is er 
aandacht voor communicatie met de 
(G)MR en wordt met praktijkvoorbeel-
den een verband gelegd tussen theorie 
en realiteit.

De eerste bijeenkomst is op 30 november 
in Zwolle, gevolgd door bijeenkomsten 

op 7 december in Woerden, 25 januari in 
Tilburg en 8 februari in Leiden.
Leden van VOS/ABB en/of VOO betalen 
voor deelname 135 euro, niet-leden 195 
euro per persoon (btw-vrij). 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen 
aan secretariaatvereniging@vosabb.nl 
onder vermelding van ‘Expertisebijeen-
komst medezeggenschap’.

WMS-congres
VOS/ABB en VOO werken ook mee aan 
het WMS-congres op 23 november in De 
Reehorst Ede. Adviseur Klaas te Bos van 
Leeuwendaal VOS/ABB verzorgt daar een 

workshop over de fusietoets voor het on-
derwijs. Janine Eshuis en haar VOS/ABB- 
collega Lizzy Wijnen stellen in een 
workshop de vraag hoe sterk de rol van 
de  (G)MR in de schoolorganisatie moet 
zijn. Samen met adviseur Janny Arends 
van VOO verzorgt Janine Eshuis ook een 
workshop, specifiek gericht op schoollei-
ders. In totaal worden tijdens het WMS-
congres 36 workshops gegeven!

Deelname aan het WMS-congres op 23 
november kost 90 euro per persoon. Op 
www.deelnameregistratie.nl staan het 
volledige programma en het online aan-
meldformulier. <

Gezonde kinderen naar gemengde wijkscholen
Veel scholen, zeker in het primair onderwijs, zijn een bindend element in de wijk waar ze staan. Er wordt niet alleen onderwijs 
gegeven, diverse mensen ontmoeten elkaar ook en kinderen met verschillende sociaal-maatschappelijke achtergronden 
leren en leven er samen. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs benadrukken daarom dat het goed is als kinderen 
naar de school in hun eigen wijk gaan. 

Lopend of fietsend
Uit het onderzoek ‘Beweegvriendelijke 
stadswijken voor kinderen’ van TNO 
blijkt dat de buurtschool ook positieve 
gezondheidsaspecten kent. ‘Een korte 
afstand tot school vergroot de kans dat 
kinderen lopend of fietsend naar school 
gaan’, zo staat in het onderzoeksrapport. 
Als sprake is van afstanden tot 350 meter 
van huis naar school, gaat nagenoeg 100 
procent van de kinderen lopend of met 
de fiets naar school, terwijl dat bij een 
afstand vanaf 850 meter is afgenomen 
tot vrijwel nul. 

Research scientist Jantine Slinger komt 
naar aanleiding van het onderzoek met 
een aantal aanbevelingen: ‘Snelheidsbe-

perkende maatregelen bij scholen zorgen 
ervoor dat kinderen meer tijd gaan be-
steden aan buitenspelen. Hierdoor kun-
nen ze ook veiliger en daardoor vaker 
zelfstandig naar school lopen of fietsen. 
Zorg er ook voor dat kinderen buiten 
schooltijd gebruik kunnen maken van 
het schoolplein, omdat blijkt dat zij hier 
het actiefst zijn. Omdat 850 meter de 
maximale afstand tussen huis en school 
is die kinderen lopend of fietsend afleg-
gen, kunnen wijkgebonden scholen een 
bijdrage leveren aan een actieve leefstijl 
van kinderen.’

Het onderzoeksrapport ‘Beweegvriende-
lijke stadswijken voor kinderen’ staat op 
www.tno.nl/gezondewijk.  < Ar
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Het eenvoudigst is het bij de door de schoolfotograaf 
gemaakte groeps- en individuele portretten. Die 
zijn feitelijk gemaakt in opdracht van de ouders 
van de kinderen. De school fungeert slechts als een 

doorgeefluik. Deze foto’s mogen niet zonder toestemming van 
de ouders worden gepubliceerd. Zij hoeven ook niet de reden 
aan te geven waarom ze geen publicatie willen.
Bij foto’s  en filmbeelden gemaakt tijdens schoolactiviteiten 
in de klas, of bijvoorbeeld bij feestjes en reisjes, ligt dat anders.  
Voor het publiceren hiervan is geen toestemming nodig, maar 
ouders kunnen wel bezwaar maken tegen het gebruik, wan-
neer ze daarvoor  een redelijk belang hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan kinderen van bekende Nederlanders, maar ook aan foto’s 
gemaakt tijdens een uitje naar het zwembad. Verder kunnen 
kinderen van asielzoekers of ondergedoken kinderen last krij-
gen, wanneer zij herkenbaar op een foto staan. Ook wanneer 
een kind prominent op de voorkant van een glimmende folder 
staat, hebben de ouders er soms belang bij publicatie te ver-
bieden. 

Geen namen vermelden
Belangrijk is ook, dat bij de openbaar gemaakte beelden niet 
de namen van de leerlingen mogen worden genoemd. Op die 
manier zouden kinderen te eenvoudig via een zoekmachine te 
traceren zijn. Bovendien zijn namen persoonsgegevens die niet 
zomaar openbaar gemaakt mogen worden.

Soms is er weliswaar juridisch geen toestemming nodig, maar 
hebben ouders toch een probleem met het publiceren van een 
foto. Het is goed wanneer scholen daarvoor een eenduidig en 

helder beleid vaststellen (en kenbaar maken) met betrekking 
tot het openbaar maken van beelden op een website, in een 
schoolgids, of wat voor uiting van de school dan ook.  Hierin 
kan een onderscheid voor verschillende situaties worden ge-
maakt. Het maakt immers verschil of een foto van spelende 
kinderen op een besloten deel van een website wordt geplaatst 
of een foto van een kind in een schoolgids. Ook kan worden aan-
gegeven wanneer met een verklaring wordt gewerkt, waarbij 
ouders schriftelijk toestemming dienen te geven, voordat een 
foto wordt gepubliceerd. Het spreekt voor zich, dat de toestem-
ming van een minderjarige leerling niet rechtsgeldig is. 

Hoewel er regelmatig problemen ontstaan met betrekking 
tot het plaatsen van op school gemaakte foto’s en video’s door 
leerlingen en ouders op websites als  Hyves en Facebook, valt 
dat buiten het bereik van de school. Het betreft een eigen ver-
antwoordelijkheid van de betreffende personen. Wel zouden er 
spelregels afgesproken kunnen worden om problemen hiermee 
zoveel mogelijk te voorkomen. <

Leerlingen  
herkenbaar  
op foto
op scholen wordt veel gefotografeerd en gefilmd: door de schoolfotograaf, leerkrachten, 
leerlingen en ouders. maar niet iedereen is blij wanneer bijvoorbeeld een foto, waarop een 
leerling duidelijk herkenbaar is, op de algemeen toegankelijke website van de school komt 
te staan.  Welke regels gelden er voor scholen?

Meer informatie
Voor meer informatie over deze en andere  
problematiek kunnen schoolbesturen contact opnemen 
met Siep van der Galiën, Leeuwendaal VOS/ABB 
Onderwijsjuristen en -advocaten, tel. 0348-404800  
of siep.vandergalien@leeuwendaalvosabb.nl.



Oei, ik groei! 
Managers zijn blijkbaar net baby’s, 
want Kosmos heeft het boek ‘Oei ik 
groei!’ voor managers uitgebracht.

Organisaties, ook scholen, groeien in 
stapjes. Organisatieadviseur Margreet 
Twijnstra en gedragsbioloog Frans X. 
Plooij leggen in hun boek uit dat groei-
en irritaties veroorzaakt. Baby’s hebben 
daar last van, maar managers dus ook, 
omdat zij hun waarnemingen niet meer 
kunnen rijmen met hun doel. Hoewel 
het pijnlijk kan zijn om los te komen uit 
vaste patronen, is dat nodig om nieuwe 
inzichten te krijgen voor een sprong 
naar voren. 

Deze uitleg is al jarenlang relative-
rend voor jonge ouders die vanwege 
nachtelijk gekrijs urenlang wakker lig-
gen, maar nu wellicht ook voor leraren 
en leerlingen die te kampen hebben met 
nurkse managers. En natuurlijk kunnen 
die managers zelf er hun gedrag mee le-
gitimeren!

Les in de raadzaal
Leerlingen van basisschool De Overlaat 
in het Gelderse Tolkamer zitten al weken 
in het gemeentehuis in plaats van op 
school. Ze zijn verjaagd door een fami-
lie steenmarters, die de school heeft be-
trokken en stank en vlooien verspreidt. 
Het schoolgebouw is op advies van de 
GGD voor zeker drie maanden gesloten. 
Groep 8 van De Overlaat krijgt nu les in 
de raadzaal.
De steenmarter is een beschermde dier-
soort. Daarom zijn rigoureuze maatre-
gelen om de dieren te verdrijven niet 
mogelijk, en vangen lukt niet erg. 

School wordt supermarkt
Locatie Het Vlier van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer is de eerste school in 
Nederland met een automaat voor oude blikjes, lege plastic flessen en gebruikte  
limonadepakjes.

Leerlingen die een drankverpakking in-
leveren, krijgen uit de automaat een lot 
waarmee ze een kortingsbon van 1 euro 
kunnen winnen. Die bon kunnen ze be-
steden in de kantine. 

Conciërge Harry Dekker legt uit waarom de 
automaat er is gekomen: ‘Het is een beetje 

de mentaliteit van de jeugd dat ze denken 
dat ze alles van zich af kunnen gooien. Wij 
willen ze stimuleren hun afval op te ruimen, 
door een kleine vergoeding te geven met die 
automaat. Zo worden ze zich ervan bewust 
dat ze het kunnen weggooien op een ver-
antwoorde manier en dat het ook verwerkt 
wordt op een verantwoorde manier.’

SpongeBob bedreigt kleuters!
Breaking news uit Amerika: tekenfilmkarakter SpongeBob is gevaarlijk voor kinderen!

Dat normaal functionerende volwassenen 
zich wild ergeren aan SpongeBob Square-
Pants, zoals de voortdurend gillende on-
derwaterspons met ADHD voluit heet, was 
al langer bekend. Uit wetenschappelijk 
onderzoek in de Verenigde Staten blijkt nu 
zelfs dat kinderen groot gevaar lopen als 
ze ernaar kijken. Kleuters die tekenfilms 
met SpongeBob zien, krijgen ernstige 

aandachtsproblemen en zijn niet meer in 
staat om de eenvoudigste problemen op te 
lossen, zo blijkt uit een bericht in de New 
York Times. De Amerikaanse krant baseert 
zich op een artikel in het wetenschappe-
lijke tijdschrift Pediatrics. Nickelodeon, de 
zender die SpongeBob produceert, wijst de 
kritiek van de hand, want: de tekenfilms 
zijn bedoeld voor zes- tot elfjarigen.

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

Opmerkelijk


