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Segregatie van de agenda: hoe erg is dat?

samenwerking: eindelijk gelijkwaardigheid

Blokletters of verbonden schrift? 



Wilt u een startende leraar voor de klas? 

De subsidieregeling Jong en Oud biedt u een 

 fi nancieel steuntje in de rug om ruimte te  

creëren voor de startende leraren die u op 

langere termijn hard nodig zult hebben. 

U ontvangt een tegemoetkoming in de loonkosten 

voor een startende leraar, of voor de kosten bij 

vrijwillig vervroegde uittreding van een oudere 

leerkracht. Meer informatie:

Altijd iemand voor de klas
Maak ruimte voor de leraar van morgen!

Jong en Oud is onderdeel van het  sectorplan 
 primair onderwijs, het initiatief van 
 Arbeidsmarktplatform PO, Participatiefonds 
en Vervangingsfonds om knelpunten in 
de sector gezamenlijk op te vangen.

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/jongenoud/

Gratis advies voor leden
Elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur, ook via helpdesk@voo.nl

Altijd snel en deskundig antwoord door VOO-adviseurs voor 
schoolleiders, personeelsleden, MR, ouderraad en ouders

Voor hulp op school bij onder andere:

• medezeggenschap
• fusie en krimp
• ouders en ouderraad
• identiteit
• overblijven
• samenwerkingsscholen

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

• verkiezingen
• verkleining GMR
• schooltijden
• ouderbijdrage
• passend onderwijs
• reglement en statuut

Al vanaf 75 euro is uw school lid van de VOO. Dan kunnen directie, personeel en alle ouders 
gratis terecht bij de Helpdesk en krijgt u 15% korting op alle cursussen en uitgaven.

HELPDESK VOO 036 711 6178036 711 6178
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redActIoneel 
beeld: rob GlAstrA

Lucy Beker
Hoofdredacteur

Hoofdredacteuren Lucy Beker 
en Michiel Jongewaard schrijven 
beurtelings een column.

Bijna vakantie! Maar het onderwijs is voorlopig nog vol in bedrijf. In de regio Midden 
gaan de scholen door tot diep in juli, en ook zijn er steeds meer scholen – overal in 
het land - die de hele zomer open blijven. Dan heb ik niet over initiatieven zoals 
de Summerschools, maar over reguliere basisscholen, die werken met fl exibele 
schooltijden. 
Bijvoorbeeld de Master Steve Jobsschool in Sneek, waar de redactie van School! voor 
dit nummer aan het eind van het eerste schooljaar weer een kijkje is gaan nemen. 
Om met eigen ogen te zien dat de leerlingen daar niet alléén maar met een iPad op 
schoot zitten. De iPad wordt daar ingezet als middel voor goed onderwijs, maar het 
is geen doel op zich. Het is wel een leermiddel dat aansluit bij de samenleving van 
nu. Dat de school ook op andere gebieden midden in de samenleving staat, is te zien 
aan de sterke betrokkenheid van ouders, die zelf zorgen voor extra programma’s voor 
sport, cultuur en noem maar op. Zowel kinderen als ouders hebben in Sneek kennelijk 
geen behoefte aan een lange zomervakantie, want de Master Steve JobsSchool blijft 
gewoon open. 
Alleen jammer dat de Nederlandse wet- en regelgeving achterloopt. Want nog steeds is 
het zo dat de lessen in de zomer gezien worden als ‘extra schooltijd’, en niet meetellen 
als offi  ciële lesuren. Dat mag alleen nog bij een aantal experimenteerscholen. De 
onderwijspraktijk is dus al verder dan de politiek. Datzelfde fenomeen zien we in de 
krimpgebieden, waar scholen van verschillende denominaties de samenwerking 
zoeken, terwijl de huidige wetgeving daar (nog) niet in voorziet. Denk aan de 
fusietoets, een paar jaar geleden ingevoerd om grote fusiescholen te voorkomen. Deze 
schiet zijn doel voorbij en werkt zelfs averechts: de schoolkeuze verdwijnt juist, omdat 
kleine schooltjes eerst moesten omvallen voordat er een (bestuurlijke) fusie met een 
andere denominatie wordt toegestaan. Bovendien belemmert de wet de oprichting 
van samenwerkingsscholen met verschillende denominaties. 
Gelukkig grijpt staatssecretaris Sander Dekker in. Hij maakt uitzonderingen op de 
fusietoets en wil, vooruitlopend op aanpassing van de wetgeving, samenwerken 
makkelijker en aantrekkelijker maken. Hoe precies, dat leest u op de pagina’s 12 en 
13, maar het is belangrijk dat samenwerking niet meer fi nancieel wordt afgestraft. 
Het allermooiste – voor onze denominatie – is dat Dekker eindelijk oog krijgt voor 
de ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Hij wil het mogelijk gaan 
maken dat een samenwerkingsschool in de toekomst ook onder openbaar bestuur kan 
vallen. Daar lobbyen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs al jaren voor. 
Ik weet zeker dat juist binnen zo’n samenwerkingsschool ruimte en respect zullen 
zijn voor verschillende levensbeschouwingen. Ik vind het een mooie stap richting 
de School, een concept zonder denominatie, waar iedereen welkom is. Ons ideaal: 
dé School. <

De praktijk loopt voor
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Inspiratiekalender
openbaar onderwijs

De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Afbeeldingen, teksten en 
korte opdrachtjes geven inspiratie voor het begin van de schooldag 
of het kringgesprek. Er zijn opdrachten voor de onderbouw en voor 
de bovenbouw. 
Er staan geen data bij de dagen. Zo kunt u de kalender meerdere 
jaren gebruiken. 

Bestellen

Wilt u het nieuwe schooljaar de dagen vol inspiratie starten? 
Bestel dan deze kalender. 

Leden van VOS/ABB: € 15,95*

Niet-leden: € 16,95*

*Prijzen exclusief btw en verzendkosten

Bestellen kan zo:
Mail naar: secretariaatvereniging@vosabb.nl en vermeld 
het te bestellen aantal en de vermelding bestelling kalender.
Of ga naar www.vosabb.nl

De kernwaarden van het openbaar onderwijs:

De kernwaarden van het openbaar onderwijs, hoe 
besteedt u daar aandacht aan? 
Met de inspiratiekalender van VOS/ABB staat u in 
de klas elke dag even stil bij verschillende thema’s. 

Iedereen welkom

Levensbeschouwing en godsdienst 

Iedereen benoembaar

Wederzijds respect

Waarden en normen

Van en voor de samenleving



Magazine voor het openbaar onderwijs | 05

Inhoud 

Segregatie van de agenda
Hoe erg is dat eigenlijk? Marius Liebregts in Tilburg zit er niet mee.  
‘Houd je bezig met dingen waar je wel invloed op hebt.’

Blokletters 
of verbonden schrift? Op sommige  
scholen is de discussie al losgebarsten.  
De experts zijn het nog niet eens. 

Samenwerking
Staatssecretaris Dekker wil 
de positie van openbare 
schoolbesturen eindelijk 
gelijktrekken met die van 
bijzondere besturen. En: 
hij maakt samenwerken 
makkelijker en aantrekkelijker.

En verder
 
03 Redactioneel

06 Kort nieuws

09 Column 
 Rein van Dijk

10 Vijf vragen 
 Obs De Kring in Maastricht

16 Ook Karen mag op stage

20 Jonge meester 
 vindt onderwijs geweldig

23 Aan het woord 
 Erik de Groot

24 Nee tegen discriminatie

28 Levensbeschouwing 
 een nieuwe methode

30  School! en gebouw:  
Dordrecht

32 School! antwoordt

34 School! en excursie 
 Zilver en veiligheid

35 School! en recht

36 Opmerkelijk

14
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Steve JobsSchool
Ze zitten echt niet alleen met de iPad  
op schoot. De school in Sneek staat midden  
in de samenleving.

18

26
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Witte tanden en vroege toetsen
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft deze maand 
weer de KNAW Onderwijsprijzen uitgereikt. 

Met deze jaarlijkse prijs voor de beste 
vwo-profielwerkstukken wil de KNAW 
de kwaliteit van het Nederlandse on-
derwijs stimuleren. Het is voor de zesde 
keer dat deze prijzen zijn uitgereikt.
De winnaars maakten YouTube-film-
pjes over hun profielwerkstukken. Een 
van de winnende filmpjes was van 
Paula Blom en Bjorn van Vliet van het 
openbare Dr. Aletta Jacobs College in 
Hoogezand, en ging over witmakende 
tandpasta (scheikunde). Amy Pieper 

en Anne Siersema van openbare scho-
lengemeenschap De Nieuwe Veste in 
Coevorden deden voor hun profiel-
werkstuk (biologie) onderzoek naar 
de invloed van het tijdstip waarop een 
toets wordt afgenomen en het cijfers 
dat wordt gehaald. Hun conclusie is dat 
hoe eerder op de dag een toets wordt 
afgenomen, hoe lager het cijfer zal zijn.  
< Alle winnende profielwerkstukken 
staan op de website www.knawonder-
wijsprijs.nl.

Hulp bij herstructurering van de GMR
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) hoeven niet alle scho-
len met een eigen vertegenwoordiger aanwezig te zijn. Bij grotere besturen kan 
de vertegenwoordiging via clusters plaatsvinden. 

De Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) krijgt hier regelmatig vragen 
over. Bij de herstructurering van 
GMR’en is vaak sprake van clustervor-
ming van scholen. Ieder cluster kan 
dan een ouderlid en een personeelslid 
leveren voor de nieuw te vormen GMR. 
Dat betekent dat niet iedere medezeg-
genschapsraad meer direct met een 
eigen vertegenwoordiger meepraat 

en meedenkt. De communicatie met 
de scholen binnen elk cluster moet dan 
speciale aandacht krijgen. Daarvoor 
kunnen themabijeenkomsten worden 
georganiseerd, waar alle MR-leden met 
de GMR en het bestuur in gesprek gaan 
over belangrijke beslissingen. < Infor-
matie: Helpdesk voor VOO-leden, 036 
711 6178, elke schooldag tussen 10.00 en 
13.00 uur of helpdesk@voo.nl.

Alle KNAW-winnaars van 2014.

Wetsvoorstel 
versterking 
medezeggenschap

Sinds enige tijd worden internet-
consultaties gebruikt om reacties 
op wetsvoorstellen te verzamelen. 
De Vereniging Openbaar Onderwijs 
reageerde recent op een aantal voor-
gestelde maatregelen met betrekking 
tot de verbetering van de medezeg-
genschap.

In het wetsvoorstel ‘Versterking be-
stuurskracht onderwijsinstellingen’ 
worden onder meer het recht op ver-
goeding van de rechtsbijstand gere-
geld als de medezeggenschapsraad 
naar de Landelijke Commissie voor 
Geschillen WMS (LCG WMS) of naar 
de rechter wil en wordt adviesrecht bij 
benoeming van bestuursleden inge-
steld. De Vereniging Openbaar Onder-
wijs heeft samen met onder meer de 
Reformatorische Oudervereniging en 
de Landelijke Ouderraad gereageerd 
op het wetsvoorstel.  < De schriftelijke 
reactie is te vinden op www.voo.nl.

Openbaar 
onderwijs: zelf 
keuzes maken!
De Bijbel en Koran moeten niet ver-
plicht op de leeslijst in het voortgezet 
onderwijs. 

Stand-up comedian Raoul Heertje was 
op Hemelvaartsdag gasthoofdredac-
teur van het programma Standpunt.
NL op Radio 1. Hij had het over het ge-
brek aan kennis over de Bijbel en de 
Koran. Daarom moeten die boeken van 
hem op de leeslijst. Driekwart van de 
reageerders was het daarmee oneens.
Woordvoerder Michiel Jongewaard 
van de Vereniging Openbaar Onder-
wijs kwam in de uitzending aan het 
woord. Hij zei dat leerlingen in het 
openbaar onderwijs zelf moeten be-
palen of zij de Bijbel en/of de Koran 
lezen.  < 
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Eigentijds  
in 21e eeuw
Scholen hebben de sleutel in handen 
tot vernieuwing van het onderwijs, 
zodat het aansluit op de toekomstige 
samenleving. Dat benadrukt de On-
derwijsraad in het advies Een eigen-
tijds curriculum.

De 21e eeuw doet volgens de Onder-
wijsraad ‘een groot beroep op ICT-ge-
letterdheid, probleemoplossingsvaar-
digheden, kritisch denken, creativiteit, 
sociale competenties en vaardigheden 
om het eigen leren te kunnen sturen’. 
Het onderwijs moet hier met het cur-
riculum op inspelen ‘zodat jongeren 
een stevige basis wordt geboden voor 
hun persoonlijk, maatschappelijk en 
beroepsmatig functioneren’.
De Onderwijsraad schrijft verder dat 
het bij de tijd houden van het onder-
wijs een taak is van leraren, school-, 
team- en afdelingsleiders en school-
besturen. ‘Zij kunnen het curriculum 
aanpassen, verbeteren en afstemmen 
op de lokale situatie om goed in te 
spelen op maatschappelijke verande-
ringen. Hun betrokkenheid en profes-
sionaliteit vormen daartoe de sleutel.’
Op de pagina’s 18 en 19 kunt u lezen hoe 
de openbare Master Steve JobsSchool 
in Sneek vormgeeft aan modern onder-
wijs dat aansluit op de eisen van de 21e 
eeuw. < Het rapport van de Onderwijs-
raad staat op www.onderwijsraad.nl.

Asscher komt ‘illegale’ 
leerlingen tegemoet 
Ook leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs die (nog) 
geen permanente verblijfsvergunning hebben, kunnen voortaan een stage 
volgen. 

Minister Lodewijk Asscher van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid gaat 
dat voor ze regelen.De kwestie van de 
‘illegale’ leerlingen uit het beroepsge-
richte vmbo en praktijkonderwijs die 
geen stage kunnen volgen, werd dit 
voorjaar aangekaart door bestuurs-
voorzitter Pieter Schram van Open-
bare Scholengemeenschap Singelland 

in Drachten. D66 in de Tweede Kamer 
stelde er vragen over. Op verzoek van 
de school legde ook VOS/ABB deze 
kwestie voor aan de minister. < Op 
de pagina’s 18-19 staat een gesprek met 
Schram en met stagecoördinator Bart 
Jan de Ruijter van OSG Singelland. Het 
artikel gaat in op de situatie rond hun 
leerling Karen Sedrakjan.

Tweede Kamer steunt motie voor  
toezicht op medezeggenschap
De Inspectie van het Onderwijs moet toezien op een goede medezeggenschap 
op scholen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, die daarvoor een 
motie aannam van Paul van Meenen (D66).

In de motie) staat dat de inspectie zelf 
constateert dat er op dit moment sum-
miere eisen worden gesteld aan het 
interne toezicht en dat de naleving 
onvoldoende is. Het toezichtkader van 
de inspectie moet daarom ‘de omgang 
met medezeggenschap, het organise-
ren van tegenspraak en het voldoen 
aan verplichtingen van regelgeving 

ten aanzien van medezeggenschap’ 
bevatten. In het toezichtkader staat 
hoe de inspectie werkt, wat zij beoor-
deelt en wanneer het onderwijs van 
voldoende kwaliteit is. De motie heeft 
betrekking op het primair en voort-
gezet onderwijs alsmede op het mid-
delbaar beroepsonderwijs en hoger 
onderwijs. <

Maasbree wil openbare school
In het Noord-Limburgse dorp Maasbree is een ‘reële voedingsbodem’ voor open-
baar basisonderwijs. Dat blijkt uit een directe behoeftemeting.

In april konden ouders uit Maasbree 
met kinderen van 0 tot en met 11 jaar 
een enquête invullen. Bijna de helft (48 
procent) gaf aan voorkeur te hebben 
voor openbaar onderwijs. De voedings-
bodem voor een openbare basisschool 
bedraagt daarmee tussen de 317 en 370 
kinderen. Dat is in principe genoeg 
om de stichtingsnorm te halen. De ge-
meenteraad van Peel en Maas, waar-

toe Maasbree behoort, zet openbaar 
onderwijs nu op het plan van scholen, 
waarna het ministerie van OCW  zijn 
fiat moet geven. Het initiatief voor 
openbaar basisonderwijs in Maasbree 
komt van een groep ouders. Zij willen 
dat in het dorp een keuze tussen het al 
bestaande katholiek basisonderwijs en 
openbaar onderwijs. VOS/ABB onder-
steunt deze oudergroep. < 

Het Noord-Limburgse dorp Maasbree.
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Groene over krimp
Weekblad De Groene Amsterdammer 
besteedt in de editie van 5 juni onder de 
kop De kleine schoolstrijd aandacht aan 
de gevolgen van demografische krimp. 

Het artikel gaat specifiek over de samen-
werking tussen openbaar en bijzonder on-
derwijs. Onder anderen senior beleidsme-
dewerker Hans Teegelbeckers van VOS/
ABB komt aan het woord. Hij signaleert dat 
de toenadering tussen openbaar en bijzon-
der onderwijs in krimpgebieden niet altijd 
vanzelfsprekend is. Teegelbeckers is voor-
stander van samenwerking. Hij begeleidt 
verschillende scholen die samen verder 
willen. Draagvlak is daarbij cruciaal, bena-
drukt hij. ‘Als je ouders voor een voldongen 
feit stelt, zetten ze hun hakken in het zand.’
Het artikel De kleine schoolstrijd uit De 
Groene Amsterdammer kan voor 89 cent 
worden gekocht in de internetkiosk Blend-
le.nl. < Contact met Hans Teegelbeckers: 
06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

LAKS oogst hoon
De oproep van het Landelijk Aktie Ko-
mitee Scholieren (LAKS) aan docenten 
om examenleerlingen in twijfelgeval-
len een ‘genadezesje’ te geven heeft veel 
verontwaardigde reacties losgemaakt.

 ‘Lekker, zo’n vakbond’, ‘Tuurlijk, maak 
het de scholieren nog makkelijker!’, ‘Kijk,  
@laks roept op tot fraude’ en ‘Hallo. On-
terecht diploma’s uitdelen, what hap-
pened @LAKStweets..? Heel fout signaal 
ook, deze bangmakerij’ zijn maar enkele 
reacties op Twitter.
De reacties volgden op een uitspraak van 
LAKS-voorzitter Annelotte Lutterman. Die 
zei na de eindexamens het ‘belachelijk’ te 
vinden ‘dat scholieren met één spelfoutje 
te veel duizenden euro’s aan studiefinan-
ciering mislopen’. Scholieren die dit jaar 
zijn geslaagd en in augustus aan hun ver-
volgstudie beginnen, vallen nog onder de 
huidige studiefinanciering. Degenen die 
dit jaar zijn gezakt en pas in augustus 2015 
kunnen gaan studeren, krijgen te maken 
met het financieel ongunstige leenstelsel 
voor studenten. <

Enkelefeitconstructie verdwijnt
Scholen op religieuze grondslag mogen personeelsleden niet meer ontslaan 
om hun seksuele geaardheid. Ook mogen ze niet meer leerlingen om die 
reden weigeren.

Algemene toegankelijkheid en al-
gemene benoembaarheid zijn in 
het openbaar onderwijs vanzelf-
sprekend, maar in het bijzonder on-
derwijs niet. Vooral besturen van 
orthodox-christelijke scholen maak-
ten nog wel eens gebruik van de en-
kelefeitconstructie om bijvoorbeeld 
van een homoseksueel personeelslid 
af te komen. Volgens die wettelijke 
constructie mogen scholen op religi-
euze grondslag personeelsleden en 

leerlingen niet ontslaan of weigeren 
om het enkele feit dat zij niet-hetero-
seksueel zijn, maar wel als zij uiting 
geven aan hun geaardheid. Een rui-
me meerderheid in de Tweede Kamer 
steunt nu een initiatiefwet om de en-
kelefeitconstructie uit de Algemene 
wet gelijke behandeling te schrap-
pen. Dat initiatief was afkomstig 
van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, 
die eerder voorzitter was van homo-
belangenorganisatie COC. <

MR-Start: op 50 plaatsen
In het schooljaar 2014-2015 organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) voor nieuwe MR-leden de bijeenkomst MR-Start. U leert dan in één 
avond de rechten en plichten van de MR kennen. De bijeenkomsten worden 
op 50 plaatsen in Nederland georganiseerd.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
zowel de ouder- als personeelsgeleding 
van de MR. Na de bijeenkomst heeft u 
inzicht in de formele en informele posi-
tie van de MR, kent u de beginselen van 
het werk als MR-lid en kunt u op een ef-

fectieve manier invloed uitoefenen op 
beleid. < Aanmelden? Kijk op www.voo.
nl/scholing voor meer informatie en 
een overzicht van alle actuele data, of 
neem contact op met ons cursussecre-
tariaat, 036 5331500 of scholing@voo.nl.

Jaarverslag VOS/ABB verschenen
Het jaarverslag van VOS/ABB over 2013 is verschenen op de website 
www.vosabb.nl. Het is daar als een printvriendelijke pdf te downloaden. 
Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag uitsluitend 
online en niet in druk uit te brengen.

In het jaarverslag staat te lezen wat 
VOS/ABB in het jaar 2013 heeft gedaan 
voor de 323 aangesloten schoolbestu-
ren, die in totaal ruim 2700 scholen in 
het openbaar en algemeen toeganke-
lijk primair en voortgezet onderwijs 
vertegenwoordigen. Op deze scholen 
volgden in 2013 ongeveer 800.000 leer-
lingen les. De vereniging is er trots op 
dat het aantal leden in 2013 is gestegen. 
In 2012 was het aantal aangesloten 
schoolbesturen ongeveer 300, met in 
totaal circa 700.000 leerlingen.

Ook in het jaar 2013 maakte VOS/ABB 
zich sterk om de omstandigheden 
voor goed onderwijs voor álle kinde-
ren te optimaliseren. Dit doet de ver-
eniging bijvoorbeeld door kennis en 
tools op het gebied van onder andere 
financiën, personeel en organisatie, 
huisvesting en governance aan te 
bieden aan de aangesloten besturen. 
Daarnaast is er continu aandacht 
voor de belangenbehartiging en op 
dat vlak zijn in 2013 wederom succes-
sen behaald. < 
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Passend onderwijs gaat van start
Op 1 augustus is er op alle scholen in Nederland ‘passend onderwijs’. Het is dan de bedoe-
ling dat geen kind meer thuis zit, ieder kind een op maat gesneden onderwijsaanbod 
heeft en de ouders en personeelsleden daar tevreden over zijn. Of dit beeld ook werkelijk-
heid wordt? Op 1 augustus aanstaande waarschijnlijk nog niet. Een nieuwe wet zorgt er 
niet meteen voor dat alles verandert, dat alles beter is dan voorheen. 

Op veel terreinen zijn al flinke stappen gezet. Elke school heeft nagedacht over de hulp 
aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Hoe de school dat doet, is 
beschreven in het schoolondersteuningsplan (SOP). De medezeggenschapsraad van de 
school heeft geadviseerd over dit plan en daarbij ongetwijfeld met de directie nage-
dacht over wat de school nu al kan bieden aan ondersteuning en wat de ambities voor 
de toekomst zijn.

Op bijna alle scholen wordt gewerkt met een Leerling Volg Systeem (LVS) waarmee de 
leerlingen worden gevolgd in hun prestaties. Het onderwijspersoneel maakt voor leer-
lingen die dat nodig hebben en soms per groep een plan om de resultaten te verbeteren. 
Adaptief onderwijs is dus al sinds vele jaren praktijk. Toch lukt het sommige scholen nog 
niet voldoende om zich aan te passen aan de specifieke behoeftes van enkele leerlingen. 
Het maatwerk dat zij nodig hebben, is nog niet klaar en soms moet dat op een andere 
school worden gehaald. Vormen van samenwerking tussen scholen komen tot stand, 
waarbij verwijzing naar een andere (speciale) school soms aan de orde is. Passend on-
derwijs zal er niet voor zorgen dat alle scholen alle leerlingen maatwerk kunnen bieden. 
Maar het streven ernaar is wel sterk gestimuleerd. 

Onzekerheid
Weten ouders en personeelsleden in voldoende mate wat erop hen afkomt en wat het 
voor de school betekent dat passend onderwijs wordt ingevoerd? Een enquête onder 
ouders en personeelsleden wees onlangs uit dat de bekendheid over passend onderwijs 
weliswaar is toegenomen, maar dat er nog een lange weg te gaan is. Wat nodig is, is 
dat ouders van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitgeno-
digd voor een gesprek over de gevolgen voor het onderwijs aan hun kind. Deze ouders 
zijn vaak onzeker of onwetend en het is de taak van de scholen om die onzekerheid en 
onwetendheid weg te nemen. De personeelsleden worden door de directie en de mede-
werkers die zich specifiek met zorg en ondersteuning bezighouden, geïnformeerd over 
de gevolgen van passend onderwijs. Toch leven nog veel personeelsleden in onzekerheid 
over de specifieke gevolgen voor de eigen klas en de school. Het beeld dat het speciaal 
onderwijs wordt opgeheven en dat de leerlingen daarvan zich allemaal zullen melden 
bij het regulier onderwijs, bestaat nog steeds. 

Passend onderwijs zal een voortzetting zijn van het onderwijs dat nu al wordt gegeven, 
maar dan met een toenemende samenwerking tussen scholen en schoolbesturen en een 
zich versterkende ondersteuningscapaciteit bij de schoolteams, met als doel de leerlingen 
een steeds passender onderwijsaanbod te kunnen doen. Bij voorkeur op de eigen school, 
maar soms met een passender aanbod op een andere school. <Ritske van der Veen,  

directeur VOS/ABB, en  
Rein van Dijk, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, schrijven 
beurtelings een column.

Rein van Dijk
Directeur Vereniging  
Openbaar Onderwijs

‘Vormen  
van samen-

werking 
komen tot 

stand’
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Informatie
Alice Weltens, openbare basisschool De Kring, 
Maastricht, telefoon 043-3611647,  
e-mail a.weltens@obsdekring.net. Kijk ook op: 
www.facebook.com/bijenhotelsinLimburg.



elke basisschool een bijenhotel. dat willen de provincie limburg en het Instituut voor 
natuureducatie (IVn) om kinderen bewust te maken van het nut van insecten. Alice 

weltens en haar man cor evers begonnen al in 2001 een bijenhotel bij openbare basisschool 
de kring in maastricht. deze school werkte mee aan het bijenhotel dat op 14 mei als 

startschot van het limburgse bijenproject bij het Gouvernement in maastricht is geplaatst.

Wat is een bijenhotel eigenlijk?
‘Een houten kast aan de muur waarin je 
gaten boort en waaraan je dingen kunt 
bevestigen die bijen als nestje kunnen 
gebruiken. Bijvoorbeeld blokken hout 
met gaatjes of conservenblikken met 
bamboestokjes erin. Wij hebben hier op 
school alleen solitaire bijen, dus geen ho-
ningbijen die in een volk leven en honing 
maken, want dan ben je afhankelijk van 
een imker. Solitaire bijen zijn makkelij-
ker. De kinderen kunnen het bijenhotel 
zelf bouwen en onderhouden. Mijn man 
Cor Evers, die vorig jaar is overleden, 
heeft 20 jaar solitaire bijen geobser-
veerd. In 2001 heeft hij voor onze school 
een bijenhotel gemaakt. Op zijn website 
tuinwild.nl staat veel informatie. Je kunt 
er onder andere bouwtekeningen voor 
bijenhotels downloaden.’

Een bijenhotel op het schoolplein, 
is dat niet gevaarlijk? Bijen kunnen 
immers steken?
‘Nee, het is helemaal niet gevaarlijk.  
Solitaire bijen leven en werken alleen en 
hoeven niet een volk te verdedigen. Hun 
enige doel is zich voortplanten. Ja, één 
keer is een kind gestoken, maar die pakte 
een bij vast en kneep erin. Als je dat niet 
doet, of niet op een bij gaat zitten, doen 
ze niks. Overigens, alleen vrouwtjes kun-

nen steken, mannetjes niet. Het leuke 
van solitaire bijen is dat je ze heel goed 
kunt observeren. Als je voor de kast in de 
vliegroute staat, landt er wel eens een op 
je schouder of op je hoofd.’

Voor welke groep is een bijenproject 
het meest geschikt?
‘Wij doen dat met de leerlingen uit 
groep  4, maar het kan ook met wat  
oudere kinderen. We hebben een eigen 
bijenproject ontwikkeld. 
Daar hoort ook een ochtend bij met spel-
letjes, die allemaal over bijen gaan. De 
kinderen leren dat bijen heel belangrijk 
zijn voor de natuur en dus ook voor ons 
mensen. Einstein zou hebben gezegd: 
als de bij uitsterft, volgt de mensheid. 
Bijen zorgen voor de bestuiving van 
onze gewassen. Zonder bestuiving geen 
voedsel.’

Merken jullie dat kinderen positief 
over bijen gaan denken?
‘Jazeker! Dat geldt ook voor ouders. Een 

leuk voorbeeld is een vader die altijd met-
een de mepper pakte als er een beest in 
huis vloog. Zijn zoon heeft ervoor gezorgd 
dat hij nu eerst kijkt of het een bij, een 
wesp of een vlieg is, want een bij mag 

niet dood. Ouders vragen mij soms om 
advies. Bijvoorbeeld als ze bijen in hun 
tuinmeubelen hebben, in de gaten waar 
de schroeven zitten. Meestal zijn het on-
schuldige solitaire bijen die hooguit een 
maand vliegen. Gewoon laten zitten 
dus. Ik merk echt dat ouders zich ervan 
bewust zijn geworden dat het nuttige in-
secten zijn, die je dus niet meteen kapot 
moet slaan.’

Op de foto bij het bijenhotel?
‘Natuurlijk, met leerlingen erbij! En… als 
collega’s in het land informatie willen 
over bijenhotels, dan kunnen ze altijd 
contact met mij opnemen. Graag zelfs! 
Wij hebben lesmateriaal beschikbaar. 
En kijk ook eens op de website van mijn 
man!’ <

Als de bij uitsterft, 
volgt de mensheid
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‘Nuttige insecten sla je niet dood’

VIjf VrAGen 
tekst en beeld: mArtIn VAn den boGAerdt



 krImp

tekst: mArtIn VAn den boGAerdt 
beeld: rIjksoVerheId

openbare schoolbesturen moeten een positie krijgen die gelijkwaardig is aan die van 
besturen voor bijzonder onderwijs. die oproep deden Vos/Abb en de Vereniging openbaar 

onderwijs, en staatssecretaris sander dekker van ocw staat er achter, zo blijkt uit zijn 
langverwachte brief hierover aan de tweede kamer.

Gelijkwaardigheid van school-
besturen is nodig om te ko-
men tot samenwerkings-
scholen, die er in gebieden 

met demografische krimp voor kunnen 
zorgen dat er voor álle kinderen goed 
onderwijs blijft bestaan: onderwijs dat 
recht doet aan zowel openbaar als bijzon-
der onderwijs. 

Dekker stuurde op 23 mei, na instem-
ming door de ministerraad, eindelijk zijn 
langverwachte brief over onder andere 
de samenwerkingsschool naar de Twee-
de Kamer. Hij deed dit een jaar nadat hij 
in brede school Het Samenspel in het 
dorp Wolphaartsdijk zijn visie op de aan-
pak van de gevolgen van demografische 
krimp en dalende leerlingenaantallen 
uit de doeken had gedaan. De plannen 
die hij vorig jaar in Zeeland bekend-
maakte, sluiten aan op de afspraak in 
het regeerakkoord dat in krimpgebieden 
alle vormen van samenwerking tussen 
scholen van verschillende denominaties 
mogelijk moeten zijn.

Omvallen hoeft niet
Onderdeel van de aanpak van Dekker is 
een vereenvoudiging van de regels voor 
samenwerkingsscholen, waarin open-
baar en bijzonder onderwijs op basis van 
gelijkwaardigheid met elkaar samenwer-
ken. Openbare en bijzondere basisscholen 
die vanwege krimp samen verder willen 
gaan, hoeven van Dekker niet meer, zoals 
nu nog het geval is, te wachten tot een 
van hen (of allebei) op omvallen staat. 
De staatssecretaris heeft dit principe op 
bestuurlijk niveau al eens toegepast in 
Zuid-Limburg. 
Daar zijn de Stichting Katholiek Onder-
wijs Mergelland en de Stichting jong Le-
ren voor onder andere openbaar primair 
onderwijs op 1 januari van dit jaar sa-

mengevoegd tot de Stichting kom Leren. 
De staatssecretaris gaf daar zijn goed-
keuring aan, hoewel die fusie niet vol-
deed aan de eis uit artikel 64c van de Wet 
op het primair onderwijs dat een school 
met opheffing moet worden bedreigd. 
De Commissie Fusietoets adviseerde er 
daarom negatief over, maar Dekker ging 
dus tegen dat advies in. Duurzame kwa-
liteitsborging gaf voor hem de doorslag. 
‘In deze regio zijn de gevolgen van demo-
grafische krimp in het basisonderwijs 
zeer sterk voelbaar. Dat brengt risico’s 
met zich mee voor de kwaliteit van het 
onderwijsaanbod in zijn geheel. De fusie 
had als belangrijkste motief om de kwa-
liteit duurzaam te kunnen borgen tegen 
deze achtergrond’, zo schreef hij in de-
cember vorig jaar aan de Tweede Kamer.

Gemakkelijker en aantrekkelijker
In zijn jongste krimpbrief, waarin hij zijn 
visie van vorig jaar heeft uitgewerkt, 
staat dat hij scholen wil helpen om 
binnen hun regio tot een gezamenlijke 
aanpak te komen: ‘Samenwerken wordt 
gemakkelijker en aantrekkelijker.’ 
Dat aantrekkelijke heeft te maken met 
geld, zo blijkt. Kleine basisscholen die 
fuseren, kunnen nog zes jaar lang hun 
kleinescholentoeslag behouden ‘waar-
door zij niet financieel gestraft worden 
voor hun samenwerking’. 
Aanvankelijk wilde Dekker een over-
gangsregeling voor basisschooltjes die 

samenwerking vereist  
gelijkwaardigheid
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Voortgezet onderwijs 
De krimpmaatregelen voor het voortgezet 
onderwijs zijn ruimer dan staatssecreta-
ris Sander Dekker van OCW eerder heeft 
aangekondigd. 

Per 1 augustus 2015 komt er een experimen-
teermogelijkheid om gezamenlijk profielen 
aan te bieden op vmbo-tl, havo en vwo. Ook 
wordt het mogelijk een nieuwe nevenves-
tiging stichten buiten het eigen gebied van 
het Regionaal Plan Onderwijsvoorziening 
(RPO). Deze wetswijziging zou op 1 augus-
tus 2016 van kracht kunnen zijn.
De fusiecompensatieregeling in het voort-
gezet onderwijs is niet zo gunstig als in het 
primair onderwijs. Basisschooltjes behou-
den zes jaar lang hun kleinescholentoeslag 
voor 100 procent. In het voortgezet onder-
wijs wordt de toeslag in vijf jaar met 20 
procent per jaar afgebouwd.
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samen verder willen. De kleinescholen-
toeslag zou dan op voorwaarde van een 
regionaal plan voor samenwerking in 
een periode van zes jaar stapsgewijs tot 
nul worden afgebouwd. Nu wil Dekker de 
toeslag voor een periode van zes jaar on-
gewijzigd laten, zonder dat hij daar voor-
waarden aan stelt. Het lijkt erop dat hij 
hiermee de financiële argumenten van 
kleine scholen om af te zien van samen-
werking wil ontkrachten of in elk geval 
hun koudwatervrees wil wegnemen. 
Een ander punt dat hij in zijn brief noemt, 
is dat het gemakkelijker wordt een kleine 
school te verplaatsen of van identiteit te 
doen veranderen. Scholen kunnen met 
geld van het Rijk een regionale coördi-

nator aanstellen die ze helpt om tot af-
spraken over samenwerking te komen.

Positie gelijktrekken
De nieuwe krimpbrief van Dekker gaat 
ook in op de mogelijkheid om een sa-
menwerkingsschool onder een openbaar 
schoolbestuur te hangen. Nu kan dat 
wettelijk nog niet, waardoor het open-
baar onderwijs op dit punt bestuurlijk 
een achtergestelde positie heeft ten op-
zichte van het bijzonder onderwijs, dat 
wel de mogelijkheid heeft een samen-
werkingsschool in stand te houden.
De staatssecretaris liet eerder al weten 
dat hij het standpunt van VOS/ABB en de 
Vereniging Openbaar Onderwijs deelt op 

dit punt en de positie van het openbaar 
onderwijs gelijk wil trekken met die van 
het bijzonder onderwijs. In een advies dat 
het Nederlands Centrum voor Onder-
wijsrecht (NCOR) in april jongstleden 
uitbracht, staat echter dat hier grondwet-
telijke bezwaren tegen zijn.
De oplossing die Dekker nu voorstelt, is 
dat het bestuur van een samenwerkings-
school wordt verplicht een identiteits-
commissie op te nemen in de statuten. 
‘Met belanghebbenden moet dan worden 
gecommuniceerd over de manier waarop 
aan de verschillende identiteiten wordt 
vormgegeven’, aldus de staatssecreta-
ris. De gemeente behoudt daarnaast de 
mogelijkheid om in te grijpen bij wan-
bestuur voor zover dit het openbaar 
onderwijs betreft. Ook legt het bestuur 
aan de gemeente wijzigingen voor in de 
statuten die te maken hebben met de 
identiteitscommissie. Dekker wil bezien 
of het met de introductie van de wettelijk 
geregelde identiteitscommissie mogelijk 
is ook een openbaar schoolbestuur een 
samenwerkingsschool te laten besturen.

Invloed
‘Een belangrijk bezwaar dat het NCOR 
noemt’, zo vervolgt de staatssecretaris 
in zijn brief, ‘is dat een openbaar bestuur 
niet over de identiteit van bijzonder on-
derwijs kan gaan.’ Hij stelt voor dat niet 
het bestuur hierover gaat, maar de iden-
titeitscommissie van de samenwerkings-
school. Die commissie heeft verder geen 
invloed op de andere scholen van het 
bestuur, dus ook niet op hun identiteit. 
‘Voor bijzondere besturen wordt daar-
mee het bezwaar weggenomen dat de 
gemeente invloed krijgt op scholen van 
bijzonder onderwijs die onder dat be-
stuur vallen. Ook wordt de invloed van 
de gemeente beperkt tot het openbaar 
onderwijs op de samenwerkingsschool.’ 
Een andere mogelijkheid die de staatsse-
cretaris noemt, is om te kiezen voor een 
samenwerkingsbestuur. ‘Het moet dan 
wel mogelijk zijn een samenwerkingsbe-
stuur te vormen, zonder dat de continu-
iteit van het onderwijs in het geding is. 
Dat is nu niet het geval. Daarom kom ik 
met een voorstel om de wet op dit punt 
aan te passen’, aldus Dekker. <

krImp 

Sander Dekker: deelt standpunt van VOS/ABB en VOO.

‘Geen financiële straf  
op samenwerking’
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tekst: kArIn VAn breuGel
foto: bAs GIjselhArt

 seGreGAtIe

 segregatie van de agenda: 

hoe erg is dat?
‘waarom moeten we het hebben 

over segregatie? beschouw de 
leerlingenpopulatie van scholen 

liever als een gegeven en houd 
je bezig met dingen waar je 

wél invloed op hebt’. dat zegt 
marius liebregts van stichting 
opmaat in tilburg, een van de 

deelnemers aan een pilotproject 
om segregatie tegen te gaan. 

Het pilotproject om segregatie 
tegen te gaan, vond plaats 
tussen 2008 en 2011 in twaalf 
Nederlandse gemeenten. 

Tilburg was een van de deelnemers. ‘De 
gemeente had destijds een onderzoek 
gedaan waaruit bleek dat de doelgroep-
leerlingen onevenredig verdeeld waren. 
Er zou meer spreiding moeten komen 
over scholen en wijken’, vertelt Marius 
Liebregts, voorzitter van het college van 
bestuur van Stichting Opmaat, die ver-
antwoordelijk is voor vijftien openbare 
scholen in Tilburg en omstreken.
Liebregts zegt dat hij zich al bij de start 
van het project afvroeg of dit nou werke-
lijk een onderwerp was waar zijn bestuur 
en scholen zich mee moesten bezighou-
den. ‘We hebben daar ook wel discussies 
over gehad: moeten we hier als onder-
wijs wel zo zwaar op inzetten? Ik vind 
segregatie een lastig onderwerp, omdat 
het onderwijs er niet zo erg veel mee 
kan. Als de maatschappij werkelijk iets 
tegen segregatie wil doen, moet dat van 
onderaf worden opgepakt. Dan moet je 
bijvoorbeeld op een heel andere manier 
gaan nadenken over het (her)ontwik-
kelen van wijken en de toewijzing van 
woningen. Dat gebeurt niet.’ 

De partijen die bij de pilot betrokken wa-
ren, hebben aanvankelijk ook gesproken 
over het opstellen van stedelijke richtlij-
nen voor aanmelding en plaatsing. Daar 
is uiteindelijk niet voor gekozen. Lie-
bregts trekt daaruit een heldere conclu-
sie: ‘Als niet iedereen bereid is om dingen 
principieel anders aan te pakken, dan is 
er voor het onderwijs eigenlijk maar één 
optie: de samenstelling van scholen en 
wijken accepteren en er het beste van 
maken.’

Scholencaroussel
Tijdens het pilotproject is er wel dege-
lijk een en ander geprobeerd. Zo werd 
bijvoorbeeld een scholencarrousel op-
getuigd in wijken waar scholen staan 
met een verschillende populatie. Laten 
we gemakshalve zeggen: wijken waar 
zowel witte als zwarte scholen staan. 
‘De betreffende scholen organiseerden 

voorlichtingsavonden, waarbij ouders 
van 3-jarigen met een bus van de ene 
school naar de andere werden gereden. 
Zo ontdekten ouders dat er méér te koop 
was dan alleen die ene school waar ze 
hun oog al op hadden laten vallen.’
De scholencarrousel is inmiddels in de 
meeste wijken ter ziele. ‘Het kostte veel 
tijd, energie en geld en het leverde uit-
eindelijk niet veel op. Ouders laten zich 
niet zo makkelijk beïnvloeden, ze zijn 
autonoom in hun keus.’ Daarmee wil 
Liebregts overigens niet zeggen dat hij 
de scholencarrousel niet zinvol vindt. 
‘Zo’n rondje langs scholen zorgt ervoor 
dat je met ouders in gesprek komt. Als je 
waarde hecht aan ouderbetrokkenheid, 
is dat zonder meer een argument om dit 
soort activiteiten te ondernemen.’ 
Ook op andere punten is er geïnvesteerd 
in de contacten met ouders. Op verschil-
lende scholen werden bijvoorbeeld ou-

‘Per wijk in kaart brengen  
wat er nodig is’

‘We hebben een scholencarrousel gedaan’.
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derkamers ingericht, waar ouders el-
kaar kunnen treffen. De ouderkamers 
bestonden daarvoor ook al, maar dank-
zij de pilot zijn ze duidelijker op de kaart 
gekomen. ‘Met zo’n ouderkamer laat je 
zien dat ouders er echt bij horen en dat 
je hen serieus neemt. Dat kan voor ou-
ders misschien nét de doorslag geven om 
voor een bepaalde school te kiezen’, denkt 
Liebregts. 

Wat is nodig?
Inmiddels staat het onderwerp segrega-
tie in steeds minder gemeenten op de be-
leidsagenda. Liebregts daarover: ‘Eerlijk 
gezegd vind ik het ook helemaal niet in-
teressant om te praten over segregatie. Ik 
vind dat we het met elkaar moeten heb-
ben over de vraag: wat hebben kinderen 
nodig? Daarbij is hun etniciteit of sociaal-
economische achtergrond in wezen niet 
relevant.’
Liebregts pleit ervoor om per wijk in 
kaart te brengen wat er nodig is en hoe je 
met bepaalde zaken omgaat. ‘Als school-
besturen hebben we daar op een aantal 
plekken al een begin mee gemaakt. We 
bespreken bijvoorbeeld hoe we geza-
menlijk kunnen omgaan met de transi-
tie jeugdzorg en passend onderwijs. Als 
elke school hierin individueel acteert, 
leidt dat tot fragmentatie en bereik je 

niet veel. Een gezamenlijke aanpak is 
veel effectiever.’ Als concreet voorbeeld 
noemt hij bijvoorbeeld het inrichten van 
een plusklas voor talentvolle leerlingen. 
Zo’n initiatief is veel kansrijker als je dat 
met meerdere scholen oppakt. 

Bemoeizucht
Als er op wijkniveau werkelijk proble-
men zijn met segregatie, dan moet je het 
daar natuurlijk met elkaar over kunnen 
hebben, benadrukt Liebregts. Hij onder-
streept dat het eigenaarschap van de pro-
blematiek altijd bij de scholen moet lig-
gen. ‘Bij de start van het pilotproject werd 
het onderwerp segregatie van bovenaf 
opgelegd. De landelijke politiek wilde 
er iets mee, dus kwam er budget naar de 
gemeenten. En als er geld is, moet daar 
natuurlijk iets mee gedaan worden. Maar 
uiteindelijk wérkt het zo dus niet. Want 
toen op enig moment het budget stopte, 
viel het hele project stil. Toen voelde blijk-
baar niemand zich meer de eigenaar.’
‘Dat heeft mij bevestigd in het idee dat 
we dit soort dingen niet meer van boven-
af moeten opleggen’, zegt Liebregts. Hij 
eindigt graag met een appèl op de lande-
lijke politiek, die het onderwijs naar zijn 
smaak veel te veel wil beheersen: ‘Dames 
en heren politici, laat het gewoon aan het 
onderwijs zelf over!’ <

Marius Liebregts: ‘Van bovenaf opleggen werkt niet.’

Segregatieonder-
zoek FORUM 
De afgelopen jaren onderzocht FO-
RUM, het instituut voor multicultu-
rele vraagstukken, regelmatig hoe het 
met de segregatie op scholen gesteld 
is. Daaruit blijkt dat de segregatie in 
de 38 grootste gemeenten tussen 2005 
en 2013 is afgenomen. In 2005 was 60 
procent van de scholen een afspiege-
ling van de buurt, in 2013 was dat 80 
procent.

FORUM is verheugd over deze dalende 
trend, maar benadrukt dat aandacht 
voor dit thema noodzakelijk blijft. Het 
instituut roept partijen op om zich ac-
tief in te (blijven) zetten voor een ver-
dere vermindering van de segregatie. 
Inspanningen op dit gebied hebben na-
melijk wel degelijk resultaat, zo blijkt 
uit de landelijke evaluatie van het pi-
lotproject dat in 2008-2011 plaatsvond 
in twaalf gemeenten.

De praktijk laat echter zien dat de aan-
dacht voor het onderwerp in gemeen-
teland flink afneemt. Uit een FORUM-
rondgang langs 35 gemeenten blijkt 
dat segregatie bij 34 procent niet meer 
op de beleidsagenda staat. Hoewel 
gemeenten strikt genomen verplicht 
zijn om het onderwerp te bespreken 
met schoolbesturen, gebeurt dat in 30 
procent van de gevallen niet (meer). Er 
zijn weinig gemeenten met afspraken 
over aanmelding, toelating of sprei-
ding. Wellicht heeft dat te maken met 
het verdwijnen van het thema van de 
landelijke beleidsagenda. Ook is het 
ingegeven door de nieuwste weten-
schappelijke inzichten: leerlingen op 
‘zwarte’ concentratiescholen presteren 
helemaal niet slechter. 

bronnen: 
forum (2014). bAsIsscholen en hun buurt:  
ontwIkkelInG VAn AfspIeGelInG en seGreGAtIe. 
forum (2013). bestrIjdInG VAn onderwIjsseGre-
GAtIe In Gemeenten. VerkennInG VAn lokAAl 
beleId Anno 2013.
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Ook Karen mag op stage
karen sedrakjan van openbare scholengemeenschap singelland in drachten mag 

toch stage lopen. minister lodewijk Asscher maakt voor hem en alle andere ‘illegale’ 
leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs een uitzondering op de 

regel dat ze niet mogen werken. 

‘Nu kan ook Karen laten 
zien wat hij in huis heeft 
om later een positie in 
een bedrijf te kunnen 

verwerven’, zegt bestuursvoorzitter Pie-
ter Schram van Singelland. Hij kaartte de 
kwestie aan bij de politiek.

In 2012 regelde Asscher al voor ‘illegale’ 
mbo’ers dat ze stage mochten lopen. 
Hij was toen net in het huidige kabinet 
minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid (SZW), maar hij maakte zich 
er daarvoor al sterk voor, toen hij in 
Amsterdam nog onderwijswethouder 
was. Het beroepsgerichte vmbo en het 
praktijkonderwijs werden in de regeling 
echter vergeten. Een omissie, gaf Asscher 
onlangs toe. 
Toen hij nog wethouder was, vocht de 
PvdA’er een politieke strijd uit met zijn 
voorganger, de toenmalige VVD-mi-
nister van SZW Henk Kamp. Die wilde 
er niets van weten dat illegale mbo’ers 
stage zouden lopen, maar Asscher vond 
dat zij daar toestemming voor moes-
ten krijgen. Het volgen van een stage 
is immers een vast onderdeel van een 
mbo-opleiding. Vlak nadat Asscher als 
minister zijn voorganger Kamp had op-
gevolgd, regelde hij het alsnog voor de 
mbo-leerlingen zonder permanente ver-
blijfsvergunning. Alleen vergat hij toen 
dus de leerlingen uit het beroepsgerichte 
vmbo en het praktijkonderwijs, die ook 
stage moeten lopen.

Compleet onderwijsprogramma
Bart Jan de Ruijter is teamleider van de 
derde fase en stagecoördinator van lo-

catie De Venen van OSG Singelland in 
Drachten. Deze openbare praktijkschool 
heeft ongeveer 260 leerlingen uit Drach-
ten zelf en de wijde omgeving, van Ap-
pelscha tot Akkrum. Het gebouw wordt 
gedeeld met de christelijke praktijk-
school De Ring met circa 130 leerlingen. 
De Ruijter legt uit wat de gevolgen wa-
ren van het feit dat bij de regeling voor 

‘illegale’ mbo’ers het beroepsgerichte 
vmbo en het praktijkonderwijs werden 
vergeten. 
‘Tot vorig jaar zomer werd er door de 
arbeidsinspectie niet gehandhaafd, 
dus was er in feite nog geen probleem. 
Toen de inspectie wel ging controleren, 
ontstond voor bedrijven die een leerling 
zonder verblijfsvergunning stage lieten 
lopen het risico op een forse boete. Er was 
dus ineens geen enkel bedrijf meer dat 
een illegale leerling van ons wilde. We 
mochten ze wel als leerling inschrijven, 
maar ze niet meer het complete onder-
wijsprogramma laten volgen. Absurd 
natuurlijk, dat kan nooit de bedoeling 
zijn. Gelukkig gaat Asscher dit nu ver-
anderen. Eindelijk, moet ik erbij zeggen, 
want jaren geleden hebben we dit al 
eens bij de landelijke politiek aange-
kaart, toen een Tweede Kamerlid onze 
school bezocht. Die zou het regelen, maar 

daar hebben we nooit meer iets van ge-
hoord.’ 

Noodgreep
Voor de 16-jarige leerling Karen Sed-
rakjan betekenden de controles van de 
arbeidsinspectie dat hij geen externe 
stage meer kon volgen. Hij vluchtte drie-
eneenhalf jaar geleden met zijn ouders 

en zus uit Armenië. Een permanente 
verblijfsvergunning heeft hij (nog) niet. 
Hij was al begonnen aan stages bij een 
bakkerij en een kebabzaak in Drachten, 
maar die moest hij stopzetten. De school 
zag zich genoodzaakt voor Karen een in-
terne stage te regelen. Dat is gelukt. Hij 
werkt nu drie dagen in de kantine van 
het Drachtster Lyceum, waar hij onder 
andere broodjes maakt en afwast. Zo 
doet hij toch werkervaring op. ‘Voor een 
interne stage is geen tewerkstellings-
vergunning nodig, dus dan hoeven we 
van de arbeidsinspectie niets te vrezen. 
Maar het is een noodgreep. Dit kun je 
niet regelen als je meer leerlingen hebt 
die geen externe stage mogen volgen’, 
aldus De Ruijter.

Goed onderwijs
Rector Pieter Schram van OSG Singel-
land kaartte de kwestie rond de ‘illegale’ 

Absurd natuurlijk, dat kan  
nooit de bedoeling zijn’
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Karen Sedrakjan moest eerder stoppen met zijn stages, 
maar kan nu toch weer het bedrijfsleven in.

vmbo’ers en leerlingen uit het praktijk-
onderwijs dit voorjaar opnieuw aan bij 
de landelijke politiek. ‘Stages zijn een 
vast onderdeel van het praktijkonder-
wijs en het beroepsgerichte vmbo, net 
zoals stages een vast onderdeel zijn van 
het mbo. Onze leerlingen van locatie De 
Venen gaan twee dagen naar school en 
werken drie dagen bij een stagebedrijf. 
De Inspectie van het Onderwijs ziet erop 
toe of wij dat goed doen, en terecht. Dan 
kan het toch niet de bedoeling zijn dat we 

leerlingen die geen permanente verblijfs-
vergunning hebben, geen stage mogen 
laten volgen? Gelukkig ziet de minister 
dit nu ook in, zo blijkt uit de toezegging 
die hij eerder deze maand heeft gedaan. 
Nu kunnen ook Karen en alle andere leer-
lingen die nog geen verblijfsvergunning 
hebben, laten zien wat ze in huis hebben 
om later een baan te krijgen. Als ze nooit 
een externe stage lopen, kunnen ze niet 
aantonen dat ze arbeidsvaardigheden 
hebben. Dan hebben ze geen kans op 

Leerlingen voldoen  
aan voorwaarden
Op 6 juni maakte minister Lodewijk Asscher 
van SZW bekend dat ook ‘illegale’ leerlingen 
uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkon-
derwijs straks een stage kunnen volgen. 

In antwoorden op Kamervragen van D66 
zegde hij toe dit te gaan regelen. De minister 
erkent dat deze leerlingen voldoen aan de 
voorwaarden die in 2012 aan mbo’ers werden 
gesteld, namelijk dat ze voor hun opleiding 
een stage móeten volgen. Het ligt daarom 
voor de hand, zo schrijft hij, ‘ook voor hen een 
uitzondering op het vereiste van een tewerk-
stellingsvergunning te maken’.
Net als voor ‘illegale’ mbo’ers gelden voor leer-
lingen uit het beroepsgerichte vmbo en prak-
tijkonderwijs die (nog) geen verblijfsvergun-
ning hebben, de voorwaarden dat hun stages 
onbetaald zijn en dat leerlingen jonger dan 18 
zijn of vóór hun achttiende aan de opleiding 
zijn begonnen.

De volledige antwoorden op de Kamervra-
gen van D66 staan bij het bericht ‘Asscher 
maakt stages ‘illegale’ vmbo’ers mogelijk’ op 
www.vosabb.nl

werk. Daar komt bij dat wij leerlingen 
die naar Nederland zijn gevlucht, niet 
weer in een uitzonderingpositie willen 
zetten. Ze hebben al vaker ‘nee’ te horen 
gekregen. Dat moeten wij als openbare 
school niet willen, en dat geldt, vind ik, 
voor de hele samenleving. Ik ben dan ook 
blij dat de minister deze omissie in de re-
geling repareert!’ <



het concept onderwijs voor een nieuwe tijd (o4nt) is 
veel meer dan alleen ipads. het gaat net zo goed om 

ouderbetrokkenheid, aandacht voor cultuur, natuureducatie, 
maatschappelijke betrokkenheid en ga zo maar door. ‘wij 

maken echt deel uit van de samenleving’, zegt directeur 
janet Visser van de master steve jobsschool in sneek.

gen 60 kinderen mee naar de nieuwe 
locatie. Binnen drie maanden hadden 
we er 125 en dat worden er in het nieuwe 
schooljaar 150. Daarom worden er lokalen 
bij gebouwd die in augustus klaar moe-
ten zijn. Onze leerlingen komen niet al-
leen uit Sneek, maar ook uit de dorpen in 
de omgeving en zelfs uit Lemmer.’

Pionier
‘We zijn niet een compleet nieuwe school, 
maar wel een pionier wat de inzet nieu-
we technologieën betreft.’ De iPads zijn 
volgens Visser een middel voor goed on-
derwijs en absoluut geen doel op zich. 
‘Ze bieden veel mogelijkheden. Kinde-
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Steve JobsSchool  
midden in de samenleving

De Master, zoals deze openba-
re school in Sneek en wijde 
omgeving wordt genoemd, 
is booming. Het nieuwe ge-

bouw, dat in augustus vorig jaar in ge-

bruik werd genomen, was een nieuwe 
start voor de krimpende school De Drie-
master, die in een wijk stond die inmid-
dels is afgebroken. De krimp is verleden 
tijd, rekent directeur Visser voor. ‘Er gin-

Janet Visser met leerlingen op het groene schoolplein.
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ren kunnen er individueel mee leren, 
maar ze ook gebruiken om met andere 
leerlingen samen te werken. Ze doen er 
onderzoek mee, maken prachtige presen-
taties en organiseren bijvoorbeeld kunst-
markten.’ Daarvan zijn op de zonnige dag 
in mei waarop magazine School! bij de 
Master te gast is op het schoolplein de 
mooie resultaten zichtbaar.
De school wil ook pionier zijn op het ge-
bied van flexibele schooltijden. ‘We gaan 
in de vakanties door, alleen is dat nu of-
ficieel nog extra schooltijd. Maurice de 
Hond is in gesprek met het ministerie 
van OCW om voor alle Steve JobsScho-
len flexibele schooltijden te kunnen in-
voeren.’ 
De Hond is de man achter het onderwijs-
concept O4NT. Het is inmiddels ruim 
twee jaar geleden dat hij in het televi-
sieprogramma De wereld draait door het 
plan voor de Steve JobsScholen bekend-
maakte. Reden voor zijn initiatief was 

dat het huidige onderwijs zich vooral 
op het verleden zou richten en nauwe-
lijks op de toekomst. Het manifest O4NT 
werd doorontwikkeld tot een schoolplan. 
Hierin staan iPads centraal, die voor elke 
leerling zo worden ingericht, dat ze aan-
sluiten bij hun intelligentie, kennis en 
talenten.
Tegenstanders van dit type onderwijs, 
onder wie ouders maar ook vooraan-
staande onderwijsdeskundigen, bekriti-
seerden de inzet van iPads zoals De Hond 
die voor zich zag. Kinderen zouden alleen 
nog maar aandacht hebben voor de digi-
tale omgeving, de reële wereld waarin ze 
leven vergeten en al helemaal niet meer 
buiten willen spelen. Op de kunstmarkt 
van de Master blijkt het tegendeel. De 
leerlingen pakken buiten op het plein 
groots uit met onder andere zelfge-
maakte kunstwerken, een goocheltent 
en zelfs een loket met drie leerlingen bij 

wie iedereen met levensvragen terecht 
kan. Alles is echt, niets virtueel. Er is op 
het plein geen iPad te zien. 

Community
De kunstmarkt is georganiseerd door een 
oudergroep. Daarvan heeft de Master er 
meer, vertelt Visser. ‘Op dit moment zijn 
dat de projectgroepen Kunst en Cultuur, 
Sport, Groene Schoolplein, Onderwijsin-
houd, Communicatie, Vieringen en Faci-

liteiten.’ Ze hebben elk een netwerk van 
organisaties en bedrijven gecreëerd. In 
iedere projectgroep zit een afvaardiging 
uit het team, zodat de interne communi-
catie gewaarborgd is. 
Visser benadrukt dat de school niet een 
wereld op zich is, maar deel uitmaakt 
van de maatschappij. Ze gebruikt hier-
voor het woord community. ‘School, ou-
ders en omgeving werken gezamenlijk 
aan goed en passend onderwijs voor een 
nieuwe tijd. Ouders worden met coach-
gesprekken intensief betrokken bij de 
ontwikkeling van hun kind. Bij de intake 
vragen we ouders naar hun eigen talen-
ten, beroepen en interesses. Op die ma-
nier zetten we de projectgroepen op. Zo 
heeft de projectgroep Sport ouders met 
sportieve talenten of ervaring of zelfs 
beroepen die daaraan gerelateerd zijn, 
bijvoorbeeld een fysiotherapeute, een 
hockeycoach en een schaaktalent. Deze 
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projectgroep heeft belangrijke contacten 
met sportcoaches, sportorganisaties en 
beheerders van sportfaciliteiten, waar-
door er voor de leerlingen brede sportmo-
gelijkheden ontstaan.’

Onschatbare waarde
In de projectgroep Kunst en Cultuur 
zitten ouders met creatieve talenten. 
‘Bijvoorbeeld beeldend kunstenaars en 
mensen die bij het theater of kunstcen-
tra werken. Zij hebben de kunstmarkt 
georganiseerd en schrijven mee aan het 
script en de liedjes voor de musical van 
groep 8.’ Het groene schoolplein heeft ook 
zijn eigen projectgroep, die nauw samen-
werkt met de Heidemij en Landschaps-
ontwikkeling Friesland. ‘Deze ouders zijn 
druk in de weer om subsidiemogelijkhe-
den te onderzoeken. Kort geleden hebben 
zij met leerlingen en vrijwilligers en met 
steun van NLdoet van het Oranjefonds 
bij de school een moestuin aangelegd.’
In de groep Onderwijsinhoud zit onder 
anderen een Engelstalige vader die En-
gelse les geeft, een moeder die tekenles-
sen verzorgt en een groep ouders die de 
schoolbibliotheek beheert. ‘We hebben 
ook een verloskundige die seksuele voor-
lichting geeft aan groep 7 en 8’, aldus Vis-
ser. De projectgroep Faciliteiten regelt dat 
kinderen vanuit school gezamenlijk naar 
zwemles kunnen. Deze groep ouders or-
ganiseert ook het vervoer voor de school-
reis en beheert ter ondersteuning van het 
team een rooster voor vrijwilligers die 
helpen bij het opruimen en schoonma-
ken aan het einde van de schooldag. De 
actieve betrokkenheid van ouders op de 
Master Steve JobsSchool in Sneek is vol-
gens Visser van onschatbare waarde voor 
het onderwijs. <

‘Wij vragen ouders  
naar hun talenten’

Een school voor mijn dochter
Human heeft op 24 juni de documentaire Een school voor mijn dochter uitgezonden. 

Deze documentaire gaat over Maurice de Hond en zijn initiatief om Steve JobsScholen 
op te richten. Hij is een jaar lang gevolgd door regisseur Neeltje Pavicic-van der Haak 
en cameraman Karel Poortman. Zij laten zien hoe De Hond door Nederland gaat om zijn 
ideeën voor te leggen en te bespreken. In de documentaire komt onder meer de openbare 
Master Steve JobsSchool in Sneek voor. < Zie www.uitzendinggemist.nl

InnoVAtIe 
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Jonge meester vindt  
 onderwijs geweldig

johan noorda is dit schooljaar aan de slag gegaan als meester op de openbare 5e 
montessorischool watergraafsmeer in Amsterdam. In het onderwijs werken is geweldig, 

vindt hij. ‘je hebt zoveel ruimte om het werk op je eigen manier te doen.’

Noorda is nog een jonge mees-
ter: hij is pas 23 jaar en dit 
was zijn tweede volledige 
schooljaar. Het eerste jaar 

was hij leerkracht van groep 6 op de Fle-
voparkschool in Oost, maar daar kon hij 
niet blijven. Dit schooljaar had hij het 
geluk een baan te kunnen krijgen als 
meester van een combinatiegroep 3/4 
op de 5e Montessorischool Watergraaf-
smeer. ‘Het werken op school is ontzet-

tend leuk. Naast het overbrengen van 
kennis heb je als meester of juf veel in-
vloed op de stemming van kinderen. En 
het is heel afwisselend werk’, vertelt hij. 
‘Meestal brengen de kinderen positieve 
ervaringen van huis mee naar school, 
maar soms ook negatieve. Dan is het de 
kunst iets voor ze te betekenen. Je hebt 
heel veel invloed. Mijn eerste jaar vond 
ik zwaar, ik moest me echt nog bewijzen. 
Op de Flevoparkschool heb ik heel veel 
geleerd. De school heeft de afgelopen 
jaren hard gewerkt om weer positieve 
inspectiebeoordelingen te krijgen en dat 
is heel goed gelukt. De kwaliteitsaanpak 
basisonderwijs van de gemeente heeft 
daarbij geholpen. De montessorischool 
waar ik nu werk, heeft een andere leer-

lingpopulatie. Er zijn meer kinderen van 
hoogopgeleide ouders. Veel kinderen 
kunnen al lezen in groep 3, terwijl op 
de Flevoparkschool veel leerlingen een 
taalachterstand hadden. Maar dat heeft 
allebei zo zijn charmes.’

Masterstudie
Noorda staat twee dagen voor de klas 
en de andere drie dagen volgt hij aan de 
Vrije Universiteit de master pedagogische 

wetenschappen. Hij heeft dit jaar de pre-
master afgerond. ‘Om de studie te kun-
nen doen, heb ik een lerarenbeurs aan-
gevraagd en gelukkig gekregen. Ik had 
al tijdens mijn pabostudie bedacht dat ik 

nog verder wilde studeren. Als leerkracht 
ben je nooit uitgeleerd en daarom wilde 
ik me alvast verder verdiepen in de pe-
dagogiek. Het werk van orthopedagogen 
vind ik heel belangrijk. Ik wil echt in het 
onderwijs actief blijven, het liefst als leer-
kracht en als orthopedagoog op school. ’

Rolmodel
Of het desastreus is dat er zo weinig 
mannen op de basisschool werken? Noor-
da zet daar vraagtekens bij. ‘Het is vooral 
belangrijk dat er goede leerkrachten zijn. 
Natuurlijk is het voor jongens goed om 
ook eens een keer een meester tegen te 
komen. Leuk is het in ieder geval, want 
voor hen ben je toch een rolmodel. Laatst 
zei een jongetje uit mijn klas tegen mijn 
duo-collega: “Ik wil ook van die hippe 
schoenen, net als de meester”. Dat is toch 
grappig. Mannen willen misschien vaker 
directeur worden of zijn vaker op zoek 
naar doorstroommogelijkheden, maar je 
kunt het ook in verdieping van je werk 
als leerkracht zoeken. Ik ben daarom 

‘Voorbeeldfunctie maakt dit tot  
een heel persoonlijk beroep’



Magazine voor het openbaar onderwijs | 21

Meester Johan Noorda in Amsterdam: ‘Ontzettend veel voldoening.’

ook erg voor de universitaire pabo, dat 
levert een geweldige professionalise-
ring op. Hoe dan ook, je hebt een voor-
beeldfunctie, dat geldt voor meesters en 
voor juffen. Dat maakt het ook een heel 
persoonlijk beroep. Je kunt er veel van 

jezelf in kwijt, van je eigen interesses 
en drijfveren. Het is vaak hard werken, 
met naast de lesuren ook veel vergade-
ringen en administratieve taken zoals 
handelingsplannen schrijven en toetsen 
maken. In het onderwijs moet je passie 

Minder meesters voor de klas, maar meer jongens op pabo
Sinds 2003 is het percentage man-
nelijke leraren in het primair onder-
wijs gedaald van 22,8 tot 15,6 procent 
in 2012. Toch nam dit schooljaar het 
percentage mannelijke pabo-stu-
denten toe tot 20 procent, blijkt uit 
cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Dat is het hoogste per-
centage sinds 1990. Eén op de vijf pa-
bo-studenten is nu man. Dat aandeel 
is dus hoger dan het aantal mannen 
dat nu lesgeeft op de basisschool. Het 
aantal mannelijke eerstejaars steeg 
volgens het ministerie van Onderwijs 
zelfs met 15 procent ten opzichte van 
het jaar daarvoor. Toch nam het totale 
aandeel van jongens op de pabo niet 
toe; er zijn vooral minder vrouwelijke 
studenten die voor de pabo kiezen, en 

ook haken jongens vaker af.

Verontrustend
Volgens CNV Onderwijs is het tekort 
aan meesters ‘verontrustend’, omdat 
divers samengestelde teams beter 
presteren. Uit een enquête onder de 
leden van de vakbond bleek dat een 
beter salaris en meer carrièremoge-
lijkheden worden gezien als manie-
ren om meer mannen voor de klas te 
krijgen. Ook een ‘zakelijker cultuur’ 
en ‘meer nadruk op techniek en prak-
tische vaardigheden’ worden daarbij 
genoemd. De vakbond vindt dat pabo’s 
hun programma beter moeten afstem-
men op de behoeften van jongens. Pa-
bostudenten moeten nu in het eerste 
jaar vaak stage lopen bij de kleuters 

en jongens zouden daardoor massaal 
afhaken. 

Tij keert langzaam
Toch lijken de pabo’s het tij langzaam 
te keren, want het aantal jongens dat 
zich aanmeldde steeg in 2013 met 15 
procent. In de Volkskrant vertelde 
Harrie van de Ven, directeur van de 
Fontys Hogeschool Kind en Educatie 
dat zijn pabo verschillende maatre-
gelen heeft genomen. Zo zorgt Fontys 
ervoor dat er meer mannelijke studen-
ten bij elkaar in de klas zitten. ‘Niet 
een of twee mannen in een groep met 
verder alleen meiden, maar liefst een 
stuk of zeven, acht jongens per klas. 
Dat vergroot hun studiesucces’, zegt 
Van de Ven.

hebben voor je werk, anders kost het je 
te veel energie. En je kunt een keer je dag 
niet hebben: de kinderen mogen daar ei-
genlijk niets van merken. Maar alles bij 
elkaar is dit een beroep waar je ontzet-
tend veel voldoening uithaalt.’ <



MR-KAARTJES BEVOEGDHEDEN

Op deze handzame kaartjes staat precies wie wanneer 
advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden 
zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens 
naar het betreff ende wetsartikel. Handig voor MR-leden. 

Elk setje is bedoeld voor 5 MR-leden. De nieuwe versie 
is aangepast naar aanleiding van enkele wetswijzigingen 
(WMS). Leden van VOO betalen 10,65 per setje, normale 
prijs 12,50. De prijs is inclusief verzendkosten. 

Bestellen? 
Kijk op www.voo.nl/uitgaven en bestel ook voor 
uw MR een setje met de nieuwe kaartjes.
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erik de Groot is lid van de raad van toezicht van de Vereniging openbaar onderwijs. 
hij is werkzaam als onderwijsrechtadvocaat bij Velisena Advocatuur.

Duidelijke afspraken  
over medezeggenschap

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

AAn het woord 

Regelmatig sta ik als advocaat scholen en medezeggenschapsraden 
bij in lastige kwesties. Wat mij opvalt, is dat het bevoegd gezag en de 
medezeggenschapsraad vooraf goed moeten bepalen waar advies-
rechten op worden gegeven en waarop instemming. Dat wordt vervol-
gens vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Alleen daarmee 
voorkom je dat er later onduidelijkheid ontstaat. Instemmingsrechten 
baseren op mondelinge afspraken is vragen om problemen. 

Een recente casus is daar een voorbeeld van. De Landelijke Geschillen-
commissie (LCG WMS) heeft een interessante uitspraak gedaan over het 
toelatingsbeleid van een school. Het geschil ging over een schoolbestuur 
dat haar toelatingsbeleid wilde wijzigen. Het bestuur stelde voor om zich 
aan te sluiten bij een convenant, waarmee de scholen in de gemeente 
afspraken maakten over het toelatingsbeleid. Het ging daarbij met name 
om het moment waarop de kinderen kunnen worden aangemeld. De 
medezeggenschapsraad is het met de voorgestelde wijziging van het 
toelatingsbeleid niet eens en stemt niet in. Uiteindelijk belanden de 
partijen bij de landelijke geschillencommissie voor een zogenaamd in-
stemmingsgeschil. 

De geschillencommissie is echter volkomen helder. Allereerst merkt de 
geschillencommissie op dat er sprake is van een adviesrecht in de zin 
van artikel 11 WMS (Wet medezeggenschap op scholen). Dat het toela-
tingsbeleid ook in de schoolgids staat vermeld, maakt dit niet anders. 
Uiteindelijk wordt het schoolbestuur niet ontvankelijk verklaard in haar 
verzoek. De uitspraak is interessant omdat het heel duidelijk laat zien dat 
een partij niet ontvankelijk wordt verklaard als hij het verkeerde verzoek 
indient. Je kan geen instemmingsgeschil hebben als er geen sprake is 
van een instemmingsrecht.

Ook de in de bijzin gemaakte opmerking over de schoolgids verdient 
aandacht. Het zal niet de eerste keer zijn dat een medezeggenschapsraad 
de redenering volgt dat voor alles wat in de schoolgids vermeld wordt 
instemmingsrecht bestaat. Zo werkt het volgens de geschillencommis-
sie dus niet. Of zoals men opmerkt: ‘beleid wordt niet vastgesteld via 
de schoolgids’. 

Meer informatie over deze casus is te vinden op 
www.onderwijsgeschillen.nl > uitspraak 105919  <
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 kernwAArden
tekst: mIchIel jonGewAArd
beeld: obs de ZAndhorst

Kinderen zeggen nee  
tegen discriminatie
Alle scholen van openbaar schoolbestuur surplus in noord-holland hielden een 
gezamenlijke dag tegen discriminatie. de leerlingen verdiepten zich in de waarden  
die onze samenleving democratisch en rechtvaardig maken.

Renée Zwaan is leerkracht van 
groep 7/8 op de openbare basis-
school Zandhorst in Breezand 
en is een van de initiatiefne-

mers van de Dag tegen Discriminatie. 
‘Wij doen op onze school mee aan het pro-
ject Lotte Roos. Dat gaat over de rechten 
van het kind in Nederland en in andere 
landen. Samen met een aantal collega’s 
van andere scholen die aan het project 
meedoen, ben ik in Suriname geweest 
om te kijken hoe het daar gaat met de 
rechten van kinderen. Uit dit project 
kwam het idee voort om op alle scholen 
aandacht te besteden aan het fenomeen 

discriminatie. Ook de Europese Verkie-
zingen waren aanleiding om het met de 
leerlingen te hebben over hoe we met 
elkaar willen omgaan. Onze bestuurs-
voorzitter José Vosbergen was meteen 
enthousiast over het idee en heeft ervoor 
gezorgd dat alle scholen en ook scholen 
van andere besturen meededen.’

Discrimineren
‘In de bovenbouw hebben de kinderen 
met elkaar gepraat over hun verschil-
len en wat daar leuk of misschien soms 
lastig aan is. We hebben het bijvoorbeeld 
gehad over de vraag: wanneer is het pes-

ten en wanneer discrimineren?. Onze 
leerlingen hebben heel verschillende 
achtergronden, maar de saamhorigheid 
is gelukkig heel groot. Toch zeiden som-
mige kinderen dat ze wel eens last heb-
ben gehad van hoe ze eruit zien of dat zij 
zich gediscrimineerd voelden. Iedereen is 
verschillend en tegelijkertijd zijn we alle-
maal gelijkwaardig aan elkaar. Waarom 
zou je over een ander oordelen? Kinde-
ren begrijpen heel goed dat je daarmee 
voorzichtig moet zijn. Ook hebben we 
gesproken over hoe bijvoorbeeld in Rus-
land wordt omgegaan met homoseksuele 
mensen. Dat leverde soms best emotio-

Lotte Roos
Lotte Roos is een internationaal 
project over kinderrechten, be-
dacht door Herman van Veen. Na 
een succesvol project in 2013 wor-
den er in 2014 Learning Circles in 
het onderwijs georganiseerd: een 
tijdelijke online leeromgeving 
waarin scholen uit verschillende 
landen tien weken lang met el-
kaar leren over maatschappelijke 
thema’s. Het onderwerp kinder-
rechten is direct verbonden met 
tal van thema’s binnen het do-
mein burgerschap. In de learning 
circle werken leerlingen aan con-
crete projecten rondom de thema’s 
gezondheid, voeding  onderwijs 
en veiligheid. Meer informatie is 
te vinden op www.lotroos.nl. 

Het team van obs Zandhorst.
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Poster van de Dag tegen Discriminatie  
op de Surplus-scholen.

‘Iedereen is verschillend  
en toch gelijkwaardig’

nele momenten op, want sommige kin-
deren kunnen zich heel goed inleven. 
Eén jongetje was in tranen en vertelde 
dat een vriendin van zijn moeder lesbisch 
is. Hij bedacht ineens dat het haar ook 

Dag tegen Discriminatie
De scholen van het Stichting Surplus voor openbaar primair onderwijs in 
Schagen en omgeving hebben 15 mei uitgeroepen tot een dag vóór gelijk-
waardigheid en tegen discriminatie. Op die dag besteedden alle aangesloten 
scholen extra aandacht aan de kernwaarden van de vreedzame democrati-
sche samenleving: vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Op alle scholen 
werden lessen over discriminatie gegeven en spraken de kinderen over een 
samenleving waarin iedereen mee mag doen en waarin discriminatie niet 
past. Ook de ouders zijn gevraagd om thuis verder te praten over het onder-
werp. Op vier scholen krijgt het thema dit jaar extra aandacht. Dat zijn obs 
De Springschans in Petten, obs De Zandhorst in Breezand, obs Zandhope in 
‘t Zand en obs De Zwerm in Sint Maarten. Op deze scholen loopt het project 
‘Lotte Roos’: een internationaal project over kinderrechten waarbij zij sa-
menwerken met scholen in Suriname en op Curacao. Op de website van obs 
De Zandhorst is een filmpje te zien dat door een leerlingen zelf is gemaakt: 
www.facebook.com/obs.dezandhorst

zou kunnen overkomen in Rusland, of 
misschien zelfs in Nederland. Hij schrok 
daarvan.’
De Dag tegen Discriminatie is een groot 
succes gebleken. ‘De ouders waren erg 

enthousiast en vonden het goed dat we 
aandacht aan dit onderwerp besteden. 
En ook de leerkrachten op de scholen 
konden er goed mee uit de voeten, want 
iedereen kon zelf bedenken op welke 
manier hij of zij met het onderwerp aan 
de slag ging. Wij hebben zelf op school 
een filmpje gemaakt van de dag. Die 
staat inmiddels ook op de facebookpa-
gina van De Zandhorst. Erg leuk om te 
bekijken en te horen wat onze leerlingen 
vertellen.’  <
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tekst: kArIn VAn breuGel
beeld: hAns VAn der mAst e.A.

 InnoVAtIe

Blokletters of 
verbonden schrift?

Verreweg de meeste kinderen leren op school het verbonden schrift. toch is de blokletter in 
binnen- en buitenland onmiskenbaar met een opmars bezig. school! polste de meningen. 

Pleidooi voor  
de blokletter 
Henk Schweitzer
Blokletterambassadeur van het eerste uur. 
Auteur van de methode Schrijven leer je zo! 
Schweitzer was jarenlang schrijfdocent aan 
Hogeschool INHOLLAND. Op dit moment 
is hij directeur van obs De Molenweid in 
Velserbroek en als expert verbonden aan 
het Schreibmotorik Institut (Heroldsberg, 
Duitsland). 

‘Herkenbaar voor een kind’

‘Op jonge leeftijd ondervond ik zelf veel 
problemen met netjes schrijven, omdat 
mijn fijne motoriek niet goed was. Toen 
ik in het speciaal onderwijs ging werken, 
kreeg ik te maken met heel veel kinderen 
met motorische en schrijfproblemen. In 
het huidige basisonderwijs heeft een op 
de drie kinderen problemen met schrij-
ven en motoriek. Met onleesbare hand-
schriften als gevolg.
De gangbare schrijfmethodes zijn ge-
baseerd op oude tradities en maken ge-
bruik van methodieken die minimaal 
een halve eeuw oud zijn. Het tussen de 
lijntjes schrijven wordt als een hoger doel 
beschouwd. 
Toen ik een methode voor los schrift 
wilde ontwikkelen, kreeg ik enorm veel 
tegenwind van de ‘schoonschrijvers’. Er 
was geen enkele bereidheid om iets te 
veranderen. Vandaag de dag nog steeds 
niet; schoonschrijvers zijn buitengewoon 
conservatief.
Met mijn methode benader ik het schrijf-
onderwijs op een heel andere manier. 

Simpel gezegd: ik leer kinderen beter 
schrijven door andere activiteiten aan 
te bieden dan alleen schrijven. Door het 
gebruik van bewegingstussendoortjes 
(‘energizers’) wordt de fijne motoriek 
gestimuleerd en wordt het handschrift 
zichtbaar beter. Toen ik mijn methode 
ontwikkelde, baseerde ik dit idee op mijn 
eigen ervaringen als motorisch remedial 
teacher. Inmiddels wordt deze opvatting 
wetenschappelijk gedragen. 
Bij mijn methode beginnen de kinderen 
al gelijk in groep 3 met blokletters. Deze 
letters zijn voor kinderen heel herken-
baar, omdat ze die immers de hele dag 
zien in boeken, tijdschriften, computers 
en tablets. Blokschrift is makkelijker te 
leren dan verbonden schrift. Door dit ef-
ficiëntievoordeel houden scholen meer 
tijd over voor andere vakken. 
In traditionele methodes moeten kinde-
ren eindeloos teksten en woorden over-
schrijven. Mijn methode maakt gebruik 
van hun eigen, betekenisvolle teksten. 
Omdat dit ook goed is voor hun taalont-

wikkeling, vang je twee vliegen in één 
klap. Na een aantal jaren gaan kinderen 
letters vanzelf verbinden en ontwikke-
len zij hun eigen, goed leesbare hand-
schrift. 
Aanvankelijk heb ik de methode ontwik-
keld voor het speciaal onderwijs, maar al 
snel bleek de methode voor alle kinderen 
geschikt. Vrijwel alle SO-scholen gebrui-
ken de methode inmiddels en ook steeds 
meer basisscholen. Voor kinderen met 
dyslexie is de methode erg geschikt; dys-
lexiedeskundigen adviseren doorgaans 
het gebruik van blokletters. 
Met mijn bloklettermethode leren kinde-
ren soepel en vlot schrijven en ze beleven 
meer plezier aan het schrijfonderwijs. En 
het resultaat? Een goed leesbaar hand-
schrift.’

www.schrijvenleerjezo.nl 
www.schreibmotorik-institut.com/de/

‘Schoonschrijvers 
zijn buitengewoon 

conservatief’
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 InnoVAtIe 

Pleidooi voor  
verbonden schrift
Ben Hamerling
Tot voor kort schrijfdocent aan de pabo 
Marnix Academie in Utrecht. Auteur van 
de schrijfmethode Schrift. Daarnaast is 
Hamerling verbonden aan de Stichting 
Schriftontwikkeling die zich onder meer 
inzet voor de vakkundige verbetering van 
het handschriftonderwijs (op de basis-
school én in het voortgezet onderwijs). 
De stichting geeft onder meer lezingen en 
voorbeeldlessen.

‘Woordverband is veel duidelijker’ 

‘Voor alle duidelijkheid: ik ben niet 
principieel tegen het blokschrift, maar 
wel tegen het blokschrift in groep 3. Op 
die leeftijd zijn kinderen nog niet rijp 
om blokletters aan te leren, omdat hun 
ruimtelijke oriëntatie onvoldoende ont-
wikkeld is. 
Blokschrift lijken eenvoudig, maar dat 
is bedrieglijk. Want hoe schrijf je bij-
voorbeeld de letter o? Veel kinderen 
beginnen op een willekeurig punt en 
draaien vervolgens in een willekeurige 
richting. Dat is dus allemaal onbepaald, 
kinderen kunnen het niet afleiden van 
de eindvorm. Bij verbonden schrift is die 
constructieverwarring er niet: kinderen 
weten altijd waar ze moeten beginnen, 
hoe ze met overlappende streken moeten 
omgaan en hoe letters verbonden zijn. De 
verbonden letters geven daardoor ook 
veel minder aanleiding tot spiegeling of 
rotatie.

Als kinderen losse letters schrijven, zijn 
ze zelf verantwoordelijk voor de juiste af-
stand. Ook dat kunnen kinderen in groep 
3 nog niet. Bij het verbonden schrift heb 
je automatisch een letterafstand en is het 
woordverband veel duidelijker. 
In de methodes voor verbonden schrift 
zien we overigens grote kwaliteitsver-
schillen. Dat komt omdat vrijwel alle 
schrijfmethodes zijn gemaakt door 
amateurs en niet door mensen met een 
lettervormgevings- of letterdidactische 
opleiding. Een goede verbondenschrift-
methode laat kinderen in groep 3 alle 
letters starten vanaf de grondlijn. Als je 
dat niet doet, raken kinderen in verwar-
ring. Dan weten ze niet waar ze naartoe 
moeten met hun pen. 
Kinderen die in groep 3 blokletters le-
ren, komen in de hogere groepen vaak 
in de problemen. Vooral jongens heb-
ben de neiging om alle letters die ze 
ooit tegenkwamen een plaats te geven 
in hun eigen handschrift. Daardoor 

ontstaat een slecht leesbare lettermix. 
Bij het verbonden schrift bestaat dat ri-
sico niet; dan hebben kinderen namelijk 
maar 26 verbindingsgeschikte letters tot 
hun beschikking. Zo’n lettermix is in het 
voortgezet onderwijs een ramp! Docen-
ten hebben moeite om het te ontcijferen. 
Daar komt bij dat docenten onbewust 
een lagere beoordeling geven aan een 
onregelmatig gevormd handschrift, zo 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. 
Vanaf groep 6 kunnen blokletters wél 
worden aangeboden. Als je daarmee be-
gint, moet je wel kiezen voor goed vorm-
gegeven blokletters. De methode die ik 
heb ontwikkeld, gebruikt lopende blok-
letters. Dat wil zeggen: blokletters die in 
één haal geschreven kunnen worden. Dat 
is efficiënt en kost dus minder energie.’

www.schriftontwikkeling.nl

‘In groep 3 zijn 
kinderen nog 
niet rijp voor 
blokletters’

Gebruikte methoden 
In Nederland zijn er behoorlijk wat schrijfmethodes in gebruik. 
Verreweg de meeste methodes gaan uit van een licht rechtshellend 
verbonden schrift. Een greep uit de methodes:
• Pennenstreken (Zwijsen)
•  Schrijven in de basisschool (Noordhoff Uitgevers)
•  Handschrift (Malmberg)
•  Schrift (ThiemeMeulenhoff), ontwikkeld door Ben Hamerling
•  Schrijven leer je zo! (Reed Business Education), ontwikkeld door 

Henk Schweitzer
•  Schrijfdans 

Meer landen kiezen blokletters
De discussie over verbonden schrift en blokletters is in meer lan-
den actueel. Grote kans dat het verbonden schrift in Zwitserland 
op de helling gaat, want de meeste kantons en ook de grootste 
onderwijsvakbond zijn voor het aanleren van blokletters (School!, 
nummer 3, pg 36). 
Tot voor kort leerden veel Amerikaanse kinderen eerst schrijven 
met blokletters. Pas in de hogere groepen leerden ze het verbon-
den schrift. Inmiddels blijkt echter dat veel scholen het verbonden 
schrift helemaal laten vallen uit hun curriculum.



 leVensbeschouwInG
tekst en beeld: mArtIn VAn den boGAerdt

de methode krachtbronnen brengt levensbeschouwing, burgerschap en sociaal-emotionele 
ontwikkeling aan bod in het openbaar, katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs.  

tien basisscholen verspreid over het land werken mee aan de ontwikkeling van deze methode.

nieuwe methode  
levensbeschouwing  

ontstijgt denominaties

scheidslijnen werd ingericht, aparte 
scholen voor openbaar, katholiek en 
protestants-christelijk onderwijs. Dat 
bleek vanwege de afname van het aan-
tal leerlingen – Rutten heeft amper nog 
1700 inwoners - niet meer vol te houden. 
De protestants-christelijke basisschool 
in Rutten is er nog, maar de openbare en 
katholieke zijn samengegaan. De Paulus-
school valt onder de stichting Aves, die 
ook in de polderdorpen Bant en Luttel-
geest samenwerkingsscholen heeft.

Betekenisvol
‘Zelf ben ik katholiek, maar ik heb altijd 
in het openbaar onderwijs gewerkt.’  
Weijers vindt dat de Paulusschool nog 
een katholiek stempel heeft. Van de bijna 
100 leerlingen zijn er slechts 12 afkomstig 
van de openbare school. ‘Omdat de fusie 

pas vorig jaar tot stand is gekomen en 
dit een samenwerkingsschool is van-
uit een katholieke traditie, zijn we nog 
zoekende naar de vormgeving van de 
openbare identiteit. Toen ik samen met 
mijn collega van groep 5/6 een cursus 

over openbaar onderwijs volgde, werd 
aan mij gevraagd, ook omdat ik van de 
openbare kant kom, of ik wilde meedoen 
aan de proef met Krachtbronnen.’ 
Wat haar direct opviel, was dat de me-
thode doordacht in elkaar zit. ‘De diver-
siteit aan werkvormen, de filmpjes, dat 
je met de kinderen kunt luisteren naar 
een rap, de layout, de kleuren, de foto’s 
en de teksten, alles is goed. Het zijn be-
tekenisvolle thema’s die kinderen raken. 
Mijn leerlingen zijn er enthousiast over. 
Ze zien echt uit naar de woensdag, de dag 
waarop ik met Krachtbronnen werk.’

Eigen kracht
Een voorbeeld van een onderwerp dat 
volgens Weijers de kinderen bijzonder 
aansprak, is ‘eigen kracht’. ‘Wat kun je 
als je helemaal op jezelf bent teruggewor-

pen? Waar zit jouw kracht? Dat was eerst 
abstract voor ze, maar aan de hand van 
filmpjes konden ze goed aangeven waar 
hun kracht zat. Daar waren ze heel open 
over.’ Een ander aansprekend onderwerp 
ging over hoe we omgaan met ouderen. 
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Rianne Weijers: ‘Kinderen kijken er naar uit.’

‘Wij geven kinderen mee dat  
er meer waarheden zijn.’

Rianne Weijers geeft les aan 
groep 7 van de Paulusschool, 
een samenwerkingsschool in 
Rutten die proefdraait met 

Krachtbronnen. Van oorsprong had dit 
dorp in de Noordoostpolder, die des-
tijds strikt volgens de denominatieve 
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‘Dat speelt in veel gezinnen, zeker hier in 
de polder. Oma en opa woonden vroeger 
bij de boerderij. Dat is herkenbaar voor ze.’
Weijers benadrukt dat de onderwerpen 
mooi op elkaar aansluiten. ‘Het zijn goede 
combinaties, je kunt er zoveel kanten mee 
op. Ongeacht afkomst en geloof kun je 

hiermee uit de voeten. Normen en waar-
den, sociaal-emotionele ontwikkeling en 
burgerschap zijn niet gebonden aan een 
bepaalde godsdienst. We geven kinderen 
mee dat er meer waarheden zijn.’ 

Niet apart, maar samen
Ook op obs De Vogelaar in Genemuiden 
wordt gewerkt met Krachtbronnen. Di-
recteur Hans Schemkes van De Vogelaar is 
echt een man van het openbaar onderwijs. 
‘Dat ben ik altijd geweest. In mijn kamer 
hangt zo’n prachtige spreuk op een poster-
tje van de Vereniging Openbaar Onder-
wijs: niet apart, maar samen.’ Zijn school is 
met 95 leerlingen de kleine openbare eend 
in de vooral christelijke bijt die het stadje 
in de Kop van Overijssel is. 
Dat de spreuk van de VOO hout snijdt, 
heeft Schemkes in zijn eigen gezin erva-
ren. ‘Toen mijn kinderen hier naar school 
gingen, vroegen zij aan mij waar al die 
vriendjes naartoe gingen met wie zij op 
straat speelden.’ Het ruim 10.000 inwo-
ners tellende Genemuiden telt naast de 
openbare basisschool zes protestants-
christelijke scholen, waarvan één school 
met de Bijbel en twee reformatorische 
basisscholen.

Van alles proeven
Over de proef met de methode Krachtbron-
nen vertelt Schemkes dat het bestuur van 
de Stichting Op Kop hem daarover had 
getipt. Op Kop is de stichting voor open-
baar primair onderwijs in de gemeenten 
Zwartewaterland, waartoe Genemuiden 
behoort, en Steenwijkerland. ‘Wat wij 

binnen onze stichting op de kaart willen 
zetten, is dat wij in Nederland met elkaar 
samenleven. Dan is het goed om kinde-
ren van alle stromingen te laten proeven, 
zodat ze elkaars achtergronden en denk-
wijzen leren kennen. De openbare school 
is een neutrale plek, maar dat betekent 

niet dat je de verschillende godsdiensten 
en levensbeschouwing onbenoemd laat. 
Die benoemt het openbaar onderwijs juist 
wel, maar zonder een positie in te nemen. 
Ik zie het als een vorm van goed burger-
schap dat de openbare school van alle ge-
bieden wat vertelt.’

Mooi uitgevoerd
Schemkes gebruikt Krachtbronnen zelf 
in de combinatiegroep 7/8, waaraan hij 
twee dagen per week lesgeeft. ‘De me-
thode ziet er bijzonder goed uit, mooi 
uitgevoerd en plezierig passend bij de 
wijze waarop wij ons onderwijs willen 
vormgeven. Krachtbronnen combineert 
sociaal-emotionele vorming, burger-
schap en geestelijke stromingen. Er zit-
ten christelijke elementen in, maar ook 
het humanisme komt aan bod. Je hebt 
er weinig voorbereiding voor nodig. Het 
bijbehorende bronnenboekje is mooi uit-
gevoerd. Bij de methode zitten goede en 
krachtige filmpjes. De instructie kun je 
digitaal verkrijgen. Het is zo opgezet dat 
het niet tijdrovend en kostenrovend is. 
Als je zaken te uitgebreid vindt, kun je ze 
weglaten. Zo vind ik sommige filmpjes te 
lang. Dat is het gemak van de computer: 

ik kijk ernaar en haal er een aantal ele-
menten uit.’
Het is volgens Schemkes de vraag of 
de methode in het rooms-katholiek en 
protestants-christelijk onderwijs net zo 
goed te gebruiken is als in het openbaar 
onderwijs, zoals de uitgever pretendeert. 
‘Volgens mij is Krachtbronnen vooral 
geschikt om levensbeschouwing, gods-
dienst en burgerschap te combineren 
onder de eigen pedagogisch-didactische 
verantwoordelijkheid van de openbare 
school. Van leraren godsdienstig vor-
mingsonderwijs hoor ik dat de methode 
voor hen te weinig diepgang heeft, maar 
zij behoren volgens de ontwikkelaars 
niet tot de eerste doelgroep.’ <

Informatie
Krachtbronnen wordt ontwikkeld door uitgeverijen ThiemeMeulenhoff en 
Oase Media. De versie waarmee de Paulusschool, De Vogelaar en de andere 
deelnemende scholen hebben gewerkt, was gericht op de groepen 7 en 8. Meer 
informatie: ankebrokerhof.wix.com/krachtbronnen.

‘Kinderen van alle stromingen  
laten proeven’

Hans Schemkes: ‘Goede en krachtige filmpjes.’ 

leVensbeschouwInG 
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tekst: lucy beker
beeld: mArcel köppen

 het Gebouw

het opvallendste deel van 
het openbare johan de witt 

Gymnasium in dordrecht is aan de 
buitenkant niet eens te zien. dat 
is een groot geel ‘ei’, met daarin 

onder meer een grote collegezaal. 
het zit verstopt in een onzichtbare 

moderne aanbouw achter de 
monumentale gevel.

Niet alleen de gevel is er nog, 
maar ook de oude school 
met hoge, klassiek betegelde 
gangen, is nog in gebruik. 

Dit oude gedeelte is in stijl gerenoveerd 
en daarmee heeft de school de uitstra-
ling behouden die past bij dit oudste 
gymnasium van Nederland. Volgens 
Wikipedia is het al opgericht in 1253 als 
‘Latijnse school’, en is het later genoemd 
naar een beroemde oud-leerling: de 17e-
eeuwse staatsman Johan de Witt. Toch 
zit het gymnasium ‘pas’ sinds 1993 op 
deze plek aan het Oranjepark, in een 
gebouw dat dateert uit 1909. Dankzij de 
recente nieuwbouw aan de achterkant 
is de school helemaal up-to-date. De ver-
bouwing was dusdanig ingrijpend, dat 
de leerlingen drie jaar lang elders in de 
stad les hebben gehad. ‘We kwamen hier 
terug met vierdeklassers die nog nooit in 
het oude gebouw waren geweest’, zegt 
rector Hans Dekker.

Glazen overkapping
Het heeft lang geduurd en maar liefst 12 
miljoen euro gekost, maar nu staat het 
zelfstandige gymnasium er prachtig bij. 
In de oudbouw is het trappenhuis met 

Moderne school achter  
monumentale gevel

De monumentale voorgevel van het oudste gymnasium van Nederland.
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het Gebouw 

de gemetselde bogen en een beeld van 
Johan de Wit een blikvanger. Aan deze 
gangen liggen, direct achter de monu-
mentale gevel, theorielokalen, allemaal 
voorzien van een smartboard. Er tegen-
over, aan de andere kant van de gang, 
zijn kantoren, docentenwerkruimtes 
en directiekamer. De bestaande ach-
terbouw is gesloopt en vervangen door 
moderne nieuwbouw, die door middel 
van een glazen overkapping aan het 
oude deel is verbonden. ‘Ook daar heb-
ben we gekozen voor een redelijk klas-
sieke indeling’, aldus Dekker. ‘Dus ge-
woon gangen en lokalen. Wel plekken 
waar leerlingen zelfstandig kunnen 
werken, maar geen grote leerpleinen.’
Omdat in de oudbouw de plafonds zo 
hoog zijn, heeft de achterbouw met 
dezelfde hoogte geen twee, maar drie 
verdiepingen. Links en rechts naast 
het ei zijn transparante lokalen met 
glazen wanden: daarin is onder meer 
een tekenlokaal, waar iedereen dus 
in kan kijken. Op de derde verdieping, 
waar ook een lift naar toe gaat, zijn 
moderne binask-lokalen, allemaal met 
practicum en voorzien van de nieuw-
ste snufjes. ‘Echt luxe en mooi’, glundert 
Dekker. ‘Natuurlijk hadden we vroeger 
ook practicumlokalen, maar hier kan 
en mag meer, het is veiliger. Naast de 
gewone lessen roosteren we vaak ex-

tra practicum-uren in, waarvoor leer-
lingen in kleine groepen worden inge-
deeld. Ze maken hier veel uren, maar 
dat doen ze graag. Gymnasiasten zijn 
nu eenmaal leergierig en wij kunnen 
ze nu veel bieden’. 

Collegezaal
Het gele ei, dat aan de achterkant een 
beetje uit de gevel puilt, biedt onder-
dak aan het uitgifteloket voor de kan-
tine én een grote collegezaal met 100 
zitplaatsen. Daar kunnen drie klassen 
tegelijk een les of presentatie volgen, 
in een setting die voorbereidt op de 
universiteit. In de nieuwe gymzaal is 
een klimwand. ‘We hebben niet méér 
vierkante meters gekregen, maar wel 
meer ruimte’, zegt Dekker, ‘doordat het 
slimmer is ingericht’. 
‘Johan komt thuis’, was de leus toen het 
gebouw na de herfstvakantie in 2013 
in gebruik werd genomen. En dat die 
boodschap in de stad is doorgekomen, 
blijkt uit het stijgend aantal leerlingen. 
‘Voor het komend schooljaar zijn er 180 
aanmeldingen, terwijl dat er vroeger 
jaarlijks 130 waren’, vertelt Dekker. “En 
dat terwijl Dordrecht de eerste krimp-
regio in de Randstad is. Het aantal acht-
stegroepers in de stad neemt al af. De 
helft van onze leerlingen komt nu van 
buiten de stad.’ <

‘Niet meer vierkante meters,  
maar wel meer ruimte’

Het uitgifteloket van de kantine zit ook in het ei.

Het grote, gele ei in de achterbouw 
herbergt een collegezaal.

De collegezaal van binnen.

Rector Hans Dekker bij het klassieke trappenhuis.

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

telefoon 0348-405250 
helpdesk@vosabb.nl

Voeden onder werktijd
Wat moet ik doen als een personeelslid de vraag stelt haar kind te mogen 
voeden binnen werktijd?

In artikel 4:8 van de Arbeidstijdenwet 
is bepaald dat een werknemer gedu-
rende de eerste 9 levensmaanden van 
het kind het recht heeft om het werk te 
onderbreken om in rust en afzondering 
haar kind te borstvoeding te geven dan 
wel de borstvoeding te kolven. De onder-
brekingen vinden plaats zo vaak als dat 
nodig is, tot ten hoogste een vierde van 
de arbeidstijd per dienst. De vaststelling 

van het tijdstip en de duur van de onder-
brekingen vindt plaats in overleg met de 
werkgever. In de praktijk is het zo dat 
werknemer en werkgever in redelijk-
heid de wederzijdse belangen afwegen. 
Het is belangrijk dat er goede afspraken 
worden gemaakt over de tijdstippen van 
voeden of kolven en eventueel over de 
opvang van de groep van een leerkracht 
tijdens de onderbreking. <

Toelating leerling jonger dan 4 jaar
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten 
worden?

Ja. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 
maanden tot het bereiken van de leef-
tijd van 4 jaar kan het bevoegd gezag 
kinderen gedurende ten hoogste 5 da-
gen toelaten. Deze kinderen zijn geen 
leerlingen in de zin van de wet. Vanaf 4 
jaar kunnen kinderen als leerling wor-
den ingeschreven. De Onderwijsinspec-
tie meent dat vervroegde toelating, dus 
voordat het kind de leeftijd van 4 jaar 
heeft bereikt, in sommige gevallen een 
uitkomst is, bijvoorbeeld voor kinde-
ren met een grote ontwikkelingsvoor-
sprong, en wijst vervroegde toelating 
dan ook niet per definitie af. Voorop 
staat de vrijwillige medewerking van 
de school. Anders gezegd: de school 
moet akkoord zijn met vervroegde toe-
lating. Is de school niet akkoord, dan is 
vervroegde toelating niet mogelijk. Er is 
dus heel nadrukkelijk geen sprake van 
een recht op vervroegde toelating. 
Wettelijk is het dus niet mogelijk om een 

kind jonger dan 3 jaar en 10 maanden on-
derwijs te geven, maar de Inspectie ziet 
het niet als probleem. Het bestuur zou bij 
het inwilligen van een dergelijke wens er 
wel om moeten denken dat:
•  de peuter niet als leerling kan worden 

ingeschreven;
•  voor een 3-jarige geen rijksbekostiging 

wordt gegeven;
•  ouders van andere leerlingen bedenkin-

gen kunnen hebben tegen de toelating 
van een 3-jarige, voor zover dat ten kos-
te zou gaan van de eigenlijke leerlingen 
van de school;

•  de bestaande aansprakelijkheidsverze-
keringen van de school mogelijk niet op 
de peuter van toepassing zijn;

•  wellicht een aanvullende verzekering 
moet worden afgesloten om zaken te 
regelen als de peuter onverhoopt iets 
overkomt of deze zelf iets aanricht dat 
schade oplevert (door de ouders af te 
sluiten). <
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Ouderraadpleging
Zijn er voorschriften voor een ouderraadpleging in het kader van een 
wijziging van de onderwijstijd op onze school?

Nee, de invulling van de ouderraadple-
ging in het kader van medezeggenschap 
is niet vastgelegd. In de WMS (Wet me-
dezeggenschap op scholen) staat slechts 
dat een besluit over wijziging of vast-
stelling van de onderwijstijd niet wordt 
genomen dan na raadpleging van de 
ouders. De wet vermeldt evenmin wie 
de raadpleging organiseert, het bevoegd 
gezag of de MR. In de praktijk gebeurt 
dit vaak door de schoolleider en MR 

samen. In ieder geval dienen bij een ou-
derraadpleging alle ouders de gelegen-
heid te hebben om zich uit de spreken 
over het voorgenomen besluit. Scholen 
overwegen steeds vaker om hun rooster 
te wijzigen. Voor meer informatie over 
de punten waar u als directeur of mede-
zeggenschapsraad rekening mee moet 
houden, kunt u terecht bij de helpdesk 
van VOO. Ook is het mogelijk om bij u of 
school meer informatie te geven. <

Ouderbijdrage
Moet de medezeggenschapsraad (MR) instemmen met de hoogte 
van de vrijwillige ouderbijdrage? 

Het is van belang om onderscheid te 
maken tussen de ouderbijdrage die even-
tueel door het bevoegd gezag (schoolbe-
stuur) wordt gevraagd en de ouderbijdra-
ge van de ouderraad. Het schoolbestuur 
kan bijvoorbeeld een ouderbijdrage 
vragen voor het schoolzwemmen, en de 
ouderraad vraagt die bijvoorbeeld voor 
de schoolreis of het Sinterklaasfeest. 
Wanneer het schoolbestuur een bijdra-
ge vraagt aan de ouders, moet daaraan 
voorafgaand op grond van artikel 13 sub 
c WMS (Wet medezeggenschap op scho-
len) instemming zijn verkregen van de 
oudergeleding van de MR. Deze instem-

ming geldt zowel voor de hoogte als voor 
de bestemming van de middelen. 
Bij de vrijwillige bijdrage die door de ou-
derraad wordt gevraagd, doet de ouder-
raad een voorstel over de hoogte en de 
wijze van besteden en legt dit voor aan 
de ouders van de school. Dat gebeurt 
meestal op de jaarvergadering van de ou-
derraad, wanneer er ook verantwoording 
wordt afgelegd over de besteding van de 
middelen in het afgelopen jaar. Er bestaat 
dus geen wettelijke bepaling die zegt dat 
de MR zeggenschap heeft over de bijdra-
ge die de ouderraad of oudervereniging 
met de ouders afspreekt. <

Geld uit herfstakkoord
Wij hebben als oudergeleding van de MR een vraag over de besteding van de 
500 miljoen euro voor het onderwijs die in het Herfstakkoord is afgesproken. 
Wij hebben begrepen dat ons bestuur de extra middelen wil gebruiken om 
eventuele - nog in de cao vast te leggen - salarisverhogingen mee te betalen. 
Is dat toegestaan?

Ja, dat is toegestaan. Het extra geld dat 
in het Herfstakkoord is afgesproken, is 
bestemd voor kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs. Het geld is echter 
niet geoormerkt en dit betekent dat uw 
bevoegd gezag zelf bepaalt waar hij het 
geld aan uitgeeft. Het bestuur kan het 
geld dus ook op de bank zetten. U kunt 
wel via de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad (GMR) vragen naar 

de besteding van de ontvangen gelden. 
Het beleid hiertoe zal in eerste instantie 
op bovenschools niveau worden bepaald. 
De GMR heeft op grond van WMS artikel 
6 lid 2 het recht om alle vragen te stellen 
die met het onderwijs te maken hebben. 
Het bevoegd gezag heeft dan de plicht om 
hier antwoord op te geven. Desgewenst 
kan de GMR via een initiatiefvoorstel zelf 
zijn prioriteiten aangeven. <

telefoon 036-5304516 
helpdesk@voo.nl

 

VOO helpdesk 
voor leden

 

Elke schooldag 
tussen 9.00 en 
12.00 uur

 

De helpdesk 
van VOO geeft 
dagelijks advies

 

Voor school-
leiders, MR en 
ouderraad

Mail uw vraag naar 
helpdesk@voo.nl 
of bel tussen 9.00 
en 12.00 uur naar 
036-7116178

Hulp of advies 
nodig?
036-7116178
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beeld: rob GlAstrA en pr

Voel je even zilversmid

Brandweer, politie en sporenonderzoek

Voel je even zilversmid en maak je eigen 
ringetje of sleutelhanger in het compleet 
vernieuwde Nederlands Zilvermuseum 
in Schoonhoven. Het is begin juni her-
opend door prinses Beatrix. 

Nog niet zo lang geleden was dit echt een 
‘vitrinemuseum’, maar het Zilvermu-
seum heeft een complete metamorfose 
ondergaan. Er is nu meer te beleven, er 
gebeurt wat. Elke dag werken hier jonge 
zilversmeden in een open zilversmederij, 
maar je kunt ook zelf aan de slag in het 
Zilverlab. Daar staan werkbanken en ge-
reedschap klaar; het benodigde zilver trek 
je voor een paar euro ‘uit de muur’. Een 
verdieping lager is in ‘De wereld van zil-
ver’ te zien waar het edelmetaal allemaal 
voor wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in het 

PIT Veiligheid is de naam van een splinternieuw interactief museum in Almere. Het gaat over veiligheid in de breedste zin van 
het woord en is onlangs geopend door mr. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. 

Het Zilvermuseum ontwikkelt lespak-
ketten voor een bezoek van ongeveer 1,5 
uur. Dat is eventueel te combineren met 
een andere attractie in de Krimpener-
waard, bijvoorbeeld een kaasboerderij 
in Vlist of poldermuseum Gemaal De 
Hooge Boezem in Haastrecht. < Kijk op 
www.zilvermuseum.com.

mobieltje, dat onder een microscoop ligt. 
Maar natuurlijk ook als tafelzilver. Grote 
blikvanger is de 14 meter lange feestelijk 
gedekte, interactieve tafel. Ga achter een 
van de borden zitten en bekijk een film-
pje. Eromheen fraaie themakabinetten. 
Kinderen kunnen een code opsporen, om 
vervolgens een kluis te kraken. 
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Ook hier gaat het vooral om beleven en 
ervaren: hoe werken politie, brandweer 
en hulpdiensten? Ga eens in een meldka-
mer zitten en ervaar wat er gedaan moet 
worden als 112 wordt gebeld. Kijk in het 
paviljoen van het Nederlands Forensisch 
Instituut hoe sporenonderzoek wordt ge-
daan. Test op het verkeersplein met skel-
ters of je de verkeersregels kent. Er zijn 
brandweer-, politieauto’s en ambulances 
en op filmpjes komen de hulpverleners 
zelf aan het woord. < PIT Veiligheid is inte-
ressant voor zowel primair als voortgezet 
onderwijs. Kijk op www.pitveiligheid.nl.
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De landelijke geschillencom-
missie (LCG WMS) deed uit-
spraak in een instemmings-
geschil over het voornemen 

van een schoolbestuur om twee basis-
scholen te fuseren vanwege de terugloop 
van het aantal leerlingen. Het bestuur 
heeft zestien basisscholen onder zich in 
een krimpregio. 

Het geschil
Een eerder fusieplan werd onder meer 
vanwege onrust in de gemeente opge-
schort. Aan deze opschorting had het 
bestuur onder meer de voorwaarde ver-
bonden dat op beide scholen ten minste 
vier groepen konden worden geformeerd. 
Een van de scholen kan in het schooljaar 
2014-2015 niet meer aan die voorwaarde 
voldoen. Daarom verzocht het bevoegd 
gezag de medezeggenschapsraad (MR) in 
te stemmen met een fusie per 1 augustus 
2014 en met de fusie-effectrapportage. De 
MR heeft op grond van artikel 10, aanhef 
en onder h WMS, instemmingsrecht op 

zo’n voorgenomen besluit tot fusie van 
de school en op de fusie-effectrapportage.
In dit geval heeft de MR niet ingestemd 
met de plannen, en het bestuur legde het 
geschil vervolgens voor aan de geschil-
lencommissie. 

De beoordeling
Het fusievoornemen is gebaseerd is op 
gemeentelijk en regionaal beleid en op 
de criteria van het bestuur voor de op-
schorting van het eerdere fusieplan. De 
GMR en de MR hebben op dit beleid geen 
invloed gehad. De geschillencommissie 
kan dit binnen het systeem van de WMS 
moeilijk plaatsen omdat het ontwikkel-
de beleid medezeggenschapsgevoelig is. 
Daarom kon de MR het beleid en de crite-
ria van het bestuur ter discussie stellen 
bij zijn beoordeling van de voorgenomen 
fusie. 
Naar het oordeel van de geschillencom-
missie staat niet vast dat een kleine 
school met heterogeen samengestelde 
groepen minder kwaliteit levert dan 

een grotere school met homogene groe-
pen. Ook is niet gebleken dat het apart 
laten voortbestaan van de scholen fi-
nancieel tot problemen zou leiden. Al-
les overziende oordeelt de commissie 
dat de MR, vanwege het ontbreken van 
voldoende financiële, organisatorische 
en onderwijskundige argumenten, in 
redelijkheid instemming aan het voor-
genomen fusiebesluit, inclusief de 
fusie-effectrapportage, heeft kunnen 
onthouden. Van zwaarwegende om-
standigheden die het voorstel van het 
bevoegd gezag rechtvaardigen, is niet 
gebleken. < Het geschil is te vinden op 
www.onderwijsgeschillen.nl > medezeg-
genschap > 106216 / uitspraak 11 juni 2014.

een schoolbestuur wil twee basisscholen laten fuseren omdat het aantal leerlingen sterk 
terugloopt. de medezeggenschapsraad stemt niet in en wordt door de geschillencommissie 
in het gelijk gesteld.

Mr in het gelijk met  
bezwaar tegen  
scholenfusie

tekst: jAnny Arends, AdVIseur VerenIGInG openbAAr onderwIjs



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

‘Kom bij de Hitlerjugend!’
Achteraf bezien was het misschien niet zo handig om de school te promoten met een billboard met 
daarop een citaat van Adolf Hitler.

Dat erkent James Anderegg van de Live Savers 
Ministries, een christelijke evangelisatiebewe-
ging in de Amerikaanse staat Alabama voor on-
derwijs aan kinderen uit probleemgezinnen. Op 
het reclamebord stond ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’ met daarbij de handtekening van 

Hitler. De nazi’s gebruikten deze leus voor de 
Hitlerjugend. Het was beter geweest, zo zegt An-
deregg tegen Fox News, om de slogan ‘Kinderen 
zijn onze meest waardevolle natuurlijke rijkdom’ 
van de Amerikaanse president Herbert Hoover te 
gebruiken. < 

Van wereldreis tot barbecue
Grootste plannen, maar ook persoonlijke pleziertjes: ze staan allemaal op de wensenlijstjes van leer-
lingen die eindexamen hebben gedaan. 

De Nederlandse tak van het bedrijf Education First, 
dat onder andere taalreizen en internationale uitwis-
selingen organiseert, maakte een inventarisatie. Een 
wereldreis maken staat op één, gevolgd door mooie 

reizen naar tropische oorden en het vloeiend leren 
spreken van een taal. Maar het hoeft niet voor ieder-
een zo exotisch: genieten van de zon, barbecueën of 
feestvieren zijn ook wensen. < 

Wij willen blote benen!
Waarom mogen de meisjes ‘s zomers in een rokje naar school, maar moeten de jongens ook als het 
warm is een lange broek aan?

De vraag komt van de jongens van de Don Bosco-
school in de Belgische stad Genk, waar de leerlin-
gen een uniform moeten dragen. Uit protest gin-
gen de jongens massaal in het uniformrokje naar 
school. Met succes: ‘We hebben de leverancier van 

de uniformrokjes gevraagd ons een donkerblauwe 
modelshort te bezorgen. Als de leerlingen dat mo-
del goedkeuren, mogen de jongens vanaf september 
zo’n bermuda dragen’, zegt directeur Marleen Billen 
in de krant Het Laatste Nieuws. < 

Deeltijdjuf 
is gebeten 
hond
Scholen moeten korte 
metten maken met de 
deeltijdjuf. Die haalt 
de kwaliteit van het 
onderwijs en de status 
van de leraren onderuit. 

Dat zegt de (fulltime 
werkende) Edith Hooge. 
Zij is in deeltijd bij-
zonder hoogleraar in 
Tilburg en Eindhoven 
en maakt de rest van 
de week carrièrematig 
vol als adviseur bij de 
BMC Groep. De profes-
sor stelt dat deeltijders 
zorgen voor ‘eenzijdig 
samengestelde teams 
van middelmatige le-
raren’. Het grote aan-
deel deeltijders heeft er 
volgens haar toe geleid 
dat het onderwijs voor 
mannen en vrouwen 
met grotere ambities 
‘een zeer onaantrekke-
lijke, weinig ambitieuze 
werkomgeving is die zij 
mijden’. < 

Vader workaholic? 
Baan in onderwijs
Meisjes van wie de vader thuis alleen het 
vlees snijdt, kiezen later opmerkelijk vaak 
voor een baan in het onderwijs.

Onderzoek van de universiteit van British Co-
lumbia in Canada wijst uit dat meisjes meer 
professionele ambities hebben en minder ge-
richt zijn op vrouwelijke beroepen als hun va-
ders ook de vaatwasser in- en uitruimen, de 
was doen en stofzuigen. Hun dochters dromen 
dan van een zakelijke carrière als advocaat 
of directeur. Als vader een workaholic is die 
thuis slechts het vlees snijdt, is de kans groot 
dat meisjes in het onderwijs of de zorg gaan 
werken of huismoeder worden. <


