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AMN kijkt naar het hele kind én betrekt 
het oordeel van leerkracht en ouders
 
AMN heeft Aansluiting PO-VO ontwikkeld. Een extra 
instrument, naast de Eindtoets, waarmee u uw schooladvies 
onderbouwt en objectiveert. Aansluiting PO-VO kijkt naar 
het hele kind:
 • capaciteiten
 • houding, motivatie en gedrag
 • interesses
 • taal en rekenen
Dit kunt u gebruiken voor het onderbouwen en objectiveren 
van uw schooladvies en bij de oudergesprekken.

De AMN Eindtoets is toegelaten als alternatieve eindtoets. Maar wie zit er te 

wachten op nóg een eindtoets? De vijfde maar liefst! Niemand toch? Maar wat als 

dat vijfde alternatief nu eens echte toegevoegde waarde heeft? 

Wilt u ook een gratis onderbouwd 
schooladvies?

Kies dan dit schooljaar voor de AMN Eindtoets en u kunt 
direct gebruik maken van Aansluiting. Maak vandaag nog 
van het vijfde alternatief uw eerste!

Bel ons op 026 3557332, of mail naar info@amn.nl en 
vraag naar de mogelijkheden!

Waarom het 5de alternatief toch uw 
eerste zou kunnen worden…

De AMN Eindtoets
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WIJ GAAN NAAR SCHOOL !

Josephine: ‘Ik zit al vanaf de eerste kleuterklas op deze 
school en ook bij Koen in de klas. We doen heel vaak een pot-
je hockey in het speelkwartier. Ik zit ook op een hockeyclub, 
daar ben ik keeper. Het is leuk in groep 8.  We zijn al op kamp 
geweest en we gaan ook nog een eindmusical doen. Mis-
schien dat ik daarna naar een Montessorischool in Rotterdam 
ga. Dan moet ik daar met de bus heen. Lijkt me wel interes-
sant. Ik wil later dierenarts worden.’

Koen: ‘Mijn favoriete vak op school is rekenen. Dat doen we 
met de Snappet, een soort tablet waardoor het rekenen leu-
ker wordt. Ik weet nog niet naar welke school ik volgend jaar 
ga, want ik twijfel tussen twee scholen in Oud-Beijerland en 
één in Barendrecht. Ik ga alle open dagen af. Heb ik wel zin 
in. Wat ik later wil worden? Dat weet ik nog niet, eerst maar 
eens mijn vo-school kiezen.’

Josephine & Koen
Josephine Voogd (11) en Koen Hoorweg (12) zitten in groep 8 
van openbare basisschool De Boomgaard in Mijnsheerenland, 
een dorp in de Hoeksche Waard, gemeente Binnenmaas.
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Doorstromen maar
Doorkleuteren, zittenblijven, stapelen… Het komt allemaal voor 
in het onderwijs en daar hebben scholen zo hun redenen 

voor. Staatssecretaris Dekker doet 
moeite om ervan af te komen. Er 
zijn partijen die dan meteen bewe-
ren dat het Dekker gewoon te duur 
wordt als kinderen langer doen over 
hun schoolloopbaan. Alleen daarom 
zou Dekker stimuleren dat kleuters 
sneller naar groep 3 doorstromen. 
Ook zou hij daarom willen dat het 
voortgezet onderwijs het stapelen 
– van mavo naar havo naar vwo –  
ontmoedigt. 
De vraag is of de wensen van 
Dekker inderdaad door geld zijn 
ingegeven. Het is weliswaar zo dat 
een snellere schoolloopbaan de 

overheid minder kost, maar tegelijk blijkt uit onderzoek én uit 
de praktijk dat zittenblijven en doorkleuteren niet veel ople-
veren. En dat stapelen in het voortgezet onderwijs lang niet al-
tijd succesvol is. Misschien wil Dekker er dáárom vanaf: hij wil 
dat scholen zoeken naar methodes om alle kinderen zonder 
vertraging de school te laten doorlopen, om te voorkomen 
dat zittenblijvers gedesillusioneerd en ongemotiveerd raken 
en helemaal niet meer leren. Omdat we zo talent verliezen. En 
hij weet dat het mogelijk is. Want er zijn al basisscholen waar 
geen enkel kind blijft zitten, door een andere aanpak van 
het onderwijssysteem. In dit nummer portretteren we twee 
openbare basisscholen die dit voor elkaar hebben. Het begrip 
‘doorkleuteren’ kennen ze daar niet. 
In het voortgezet onderwijs hebben we als redactie gekeken 
hoe scholen omgaan met leerlingen die van mavo naar 
havo willen doorstromen. Wat blijkt: er is geen sprake van 
dat scholen dit ontmoedigen, maar wél kijken de scholen 
kritischer dan vroeger naar de kansen van de leerlingen die 
willen doorstromen, omdat ze zagen dat veel van hen het 
al na twee maanden havo opgaven. Daar hebben ze iets op 
gevonden. De leerlingen die willen doorstromen, worden nu 
intensief voorbereid en begeleid. Daardoor halen ze het nu 
wel. ‘Het gaat niet om ontmoedigen, het gaat om een eerlijke 
kans’, zegt een van de schoolleiders in dit blad. En misschien 
is dat toch ook de belangrijkste drijfveer van staatssecretaris 
Dekker. Hij wil kinderen niet ontmoedigen, maar juist meer 
kansen geven. En welke school zou dat niet willen? 

Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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Help, deel en win

Kinderen respect leren 
voor seksuele diversi- 
teit? Je doet het 
misschien al vaker dan 
je denkt. Want ieder 
schooljaar kent ‘logische 
momenten’ om dit  
thema aan te stippen. 
 
Wij willen een poster 
maken met die kalender-
momenten. Help jij ons 
aan goede voorbeelden?  
Je kunt leuke prijzen 
winnen! 
 
Kijk voor uitleg en de 
eerste tips op  
www.kerndoel38.nl.

Kerndoel 38: ‘respectvol omgaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.’

Gegevensuitwisseling passend onderwijs 
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking gepu-
bliceerd over passend onderwijs en gegevensuitwisseling.

In de handreiking komt onder an-
dere aan bod wat verstaan wordt 
onder verwerken van persoons-
gegevens, gegevensuitwisseling 
binnen school, uitgangspunten 
voor gegevensuitwisseling met 
externe samenwerkingspartners, 
doelbinding en transparantiebe-
ginsel, rechten van ouders en 
leerling en bijzondere persoons-
gegevens.
De handreiking is bedoeld voor 
scholen die in het kader van pas-
send onderwijs samenwerken 
met onder andere jeugdhulp, 
de leerplichtambtenaar en de 
jeugdgezondheidszorg.

U kunt de handreiking vinden 
op de website www.nji.nl  
(>Producten en diensten> 
Publicaties).

Kleinste loonkloof in
onderwijs

Het onderwijs is in Nederland de sector 
met de kleinste loonkloof tussen de top 
en personeel op de werkvloer. Dat blijkt 
uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS).

In het onderwijs verdient de top gemiddeld 
2,5 keer zoveel als leraren en overig perso-
neel in de school. Daarmee is het onderwijs 
de sector met verreweg de kleinste loon-
kloof, gevolgd door de zorg (4 keer) en de 
waterbedrijven (4,2 keer). De sectoren met 
de grootste loonkloven zijn de financiële 
dienstverlening (13,4 keer), de handel (10,6 
keer) en de informatie- en communicatie-
sector (10 keer). 
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Dyslexie licht toegenomen

Ongeveer één op de twaalf kinderen heeft volgens hun ouders dyslexie, 
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het percentage kinderen dat volgens 
hun ouders of verzorgers dyslectische 
klachten heeft, is sinds 2001 licht toe-
genomen. ‘Van 2001 tot 2009 was dat 
gemiddeld 6 procent van de leeftijds-
groep van 7 tot 12 jaar. Tussen 2009 en 
2016 is dit toegenomen tot gemiddeld 
8 procent’, meldt het CBS op basis van 
zijn Gezondheidsenquête.
Ook het percentage kinderen dat 
voor dyslexie in behandeling was, 
is volgens het CBS toegenomen. ‘In 
de periode  van 2001 tot 2009 was 
gemiddeld 27 procent van de kinde-
ren met dyslexie onder behandeling 
of controle, vanaf 2009 was dat 
gemiddeld 43 procent. Van 2009 tot 
2014 steeg het aantal geregistreerde 
behandeltrajecten voor dyslexie van 
7 tot 32 per 1000 kinderen van 7 tot 
12 jaar’, aldus het statistiekbureau.

De Universiteit van Amsterdam heeft 
recent een methode ontwikkeld 
waarmee leesproblemen al in een 
vroeg stadium worden opgespoord 
en aangepakt, waardoor kinderen veel 
minder vaak dyslexie ontwikkelen. 

Op pagina 26-27 van dit nummer 
vindt u een reportage over deze 
revolutionaire methode, die al wordt 
gebruikt in de Hoeksche Waard.

Waarom schoolleiders niet 
in Lerarenregister?
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW 
legt in een brief aan de Tweede Kamer uit 
waarom schoolleiders niet in het Leraren-
register komen. 

Het toevoegen van schoolleiders aan het 
Lerarenregister stuit volgens Dekker in de 
eerste plaats op een juridisch bezwaar. ‘Voor 
toegang tot het register moet een leraar vol-
doen aan de wettelijke bekwaamheidseisen. 
Voor schoolleiders zijn deze wettelijke eisen 
er niet’, aldus de staatssecretaris.
Daarnaast is er volgens hem een zwaarwe-
gend inhoudelijk bezwaar. ‘De schoolleiders 
hebben momenteel al beroepsregisters, 
waarin zij hun eigen registratieproces en 
herregistratie-eisen vormgeven. Ik vind het 
signaal dat zij verplicht onder een ander 
regime vallen, niet passen bij de verant-
woordelijkheid die met deze registers bij de 
beroepsgroep zelf is belegd.’

Het Lerarenregister wordt vanaf het school-
jaar 2017-2018 gefaseerd ingevoerd. Het 
register is bedoeld om de kwaliteit van de le-
raren in Nederland en daarmee de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren.

Refurbished hardware: net zo goed, 
veel goedkoper!
Leden van VOS/ABB kunnen met refurbished 
hardware tot 70 procent besparen op ICT-ap-
paratuur.

In het onderwijs stijgt de vraag naar ICT- 
hardware, maar de budgetten blijven achter. 
VOS/ABB en collega-organisaties in het onder-
wijs zijn daarom een duurzame samenwer-
king aangegaan met het bedrijf SES Compu-
ters. Dit is een gerenommeerde leverancier 
van refurbished hardware binnen het onderwijs.

De refurbished hardware is van topkwaliteit. Het zijn allemaal model-
len uit de zakelijke lijn van A-merken, zoals Dell, HP en Lenovo. Het 
gaat om gebruikte systemen waarvan de specificaties vergelijkbaar 
zijn met nieuwe systemen, maar ze zijn tot wel 70 procent voorde-
liger. Alle hardware wordt op 20 punten technisch gecheckt. Of het 
nu gaat om tien of 500 werkplekken, SES Computers garandeert 
topkwaliteit en een forse besparing. Bovendien wordt er service en 
support op locatie bij geleverd.

Voor leden van VOS/ABB die producten afnemen bij SES Computers, 
geldt een extra korting van 5 procent. Deze korting komt boven op 
de eerdergenoemde besparing tot 70 procent. Meer informatie via 
het mailadres BOSledenvoordeel@sescomputers.nl onder ver-
melding van ‘Refurbished hardware. Of neem contact op met Janine 
Eshuis van VOS/ABB via jeshuis@vosabb.nl

Documentaire over 
loopbaanbegeleiding 
vmbo

De documentaire Nee heb je… 
over het vmbo is online beschik-
baar. Deze documentaire is 
gemaakt door Frans Bromet.

De documentaire gaat over de 
intensieve loopbaanbegeleiding 
binnen het vmbo om leerlingen 
te laten ontdekken waar hun 
talent ligt en wat de keuze voor 
een bepaald beroep in de praktijk 
inhoudt. De documentaire is vrij 
beschikbaar via de website 
www.neehebje.nl. Er is een lange 
versie van 50 minuten en een 
korte versie van 20 minuten.
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Slaaptekort leidt tot problemen
Veel jongeren hebben last van slaaptekort. Dit kan leiden tot slechte leerprestaties, 
depressieve stemming en gedragsproblemen. De Hersenstichting heeft daarom in 
samenwerking met Chrono@Work het lespakket Charge your brainzzz ontwikkeld.

De Hersenstichting wijst erop dat pubers 
te maken hebben met grote lichamelijke 
en hormonale veranderingen, waardoor 
het slaap-waakritme naar een later tijdstip 
verschuift. Dat wordt vaak versterkt door het 
gebruik van computer, tablet of smartphone 
laat op de avond. Maar leerlingen moeten ’s 
ochtends wel weer op school verschijnen. 
Uit een enquête onder bètadocenten in het 
voortgezet onderwijs blijkt dat zij veelal een 
slaaptekort bij hun leerlingen waarnemen 
tijdens de lessen. Ze zien dat leerlingen con-
centratieproblemen hebben, prikkelbaar of traag reageren of zelfs in slaap vallen. 

Ga voor het lespakket Charge your brainzzz naar de website www.hersenstichting.nl.

Onderwijsatlas
De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs toont aan de hand van grafieken en kengetal-
len een beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In de atlas komen allerlei thema’s aan bod, zoals 
dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekort-
vakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement 
van lerarenopleidingen en werktevredenheid.  
Kaartjes laten regionale verschillen zien.
De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs is een 
initiatief van het arbeidsmarkt- en opleidings-
fonds Voion en volgt op de Onderwijsatlas 
primair onderwijs van het Arbeidsmarktplat-
form PO.

Tweedaagse basiscursus cao primair onderwijs
De Helpdesk van VOS/ABB verzorgt voor haar leden een tweedaagse basis-
cursus over de nieuwe CAO PO. De cursus wordt gegeven op 31 januari en 7 
februari en is gericht op P&O’ers, HRM-adviseurs en schoolleiders uit zowel 
het openbaar als bijzonder primair onderwijs. 

De volgende onderwerpen komen 
aan de orde: 
• Dienstverband en ontslag
• Taakbeleid
• Ziekte en werkloosheid
• Human resource management

Op de website www.vosabb.nl vindt 
u het complete cursusprogramma. 
Leden mogen maximaal twee deelne-
mers afvaardigen naar deze cursus; 
niet-leden kunnen niet deelnemen. 

Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar welkom@vosabb.nl on-
der vermelding van ‘Basiscursus CAO 
PO’. Vermeld ook of u aan de gehele 
cursus wilt deelnemen of aan bepaal-
de dagdelen. Zet in uw mail uw naam, 
de organisatie waarvoor u werkt en 
uw telefoonnummer. Deelname aan 
de meerdaagse cursus kost 300 euro 
per persoon (btw-vrij) of 100 euro per 
dagdeel. De cursus wordt gegeven in 
het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Exit 
Windows XP
 
Onze website  
www.vosabb.nl is 
voortaan bereikbaar 
via het beter bevei-
ligde protocol https 
in plaats van http. De 
consequentie is dat 
gebruikers van het ver-
ouderde besturings-
systeem Windows XP 
onze website niet meer 
kunnen bereiken.

Sinds april 2014 onder-
steunt Microsoft Win-
dows XP niet meer. Het 
Amerikaanse software-
bedrijf is gestopt met 
het maken van updates. 
Het verouderde bestu-
ringssysteem is niet 
meer bestand tegen de 
huidige computervirus-
sen en andere kwaad-
aardige software.
Uit de webstatistieken 
blijkt dat bij de ruim 
200.000 websessies op 
onze site sinds 1 januari 
2016 slechts 400 keer 
(0,2 procent) gebruik 
werd gemaakt van 
Windows XP. 

Wat wil de politiek 
met het onderwijs?

Op onze website www.vosabb.nl  
staat puntsgewijs aangegeven 
wat de verschillende partijen in 
hun programma’s voor de Twee-
de Kamerverkiezingen over 
onderwijs te melden hebben. 

Het zijn slechts samenvattinkjes, 
waarin links staan naar de respec-
tievelijke (concept)verkiezingspro-
gramma’s. U vindt het bericht Wat 
wil de politiek met het onderwijs 
op onze homepage.

Onderwijsatlas
voortgezet onderwijs
De onderwijsarbeidsmarkt in beeld
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INGEZONDEN BRIEF

‘Inperking vrijheid van onderwijs: graag zo snel mogelijk’
De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 vormen een goede gelegenheid om een herziening van de vrijheid van onderwijs (art.23 van de grondwet) aan de orde te stellen. In onze samenleving moeten kloven overbrugd worden. Daarom is het zaak de inperking van de vrijheid van onderwijs zo snel mogelijk in de verkiezingsprogramma’s op te nemen.

De laatste halve eeuw is onze samenleving ingrijpend veranderd. De sociale samenhang is sterk achteruitgegaan. Verdraagzaamheid en respect zijn ver te zoeken. In onze steden leven honderden jongeren die volstrekt negatief staan tegenover onze Nederlandse maatschappij en onze westerse humane waarden en normen. Autochtone jongeren voelen zich bedreigd. De vijandigheid neemt toe.

Eind 2014 adviseerde het SCP de structurele ongelijkheid en het cohesieprobleem ‘als de wiedeweerga’ op de politieke agenda te zetten’, omdat de segregatie ‘zorgwekkend’ is. In vrijwel alle rapporten en in de meeste commentaren op de terreuraanslagen en rellen wordt het onderwijs genoemd als een van de plaatsen waar aan een oplossing gewerkt moet worden. Onderwijs kan de sociale cohesie verbeteren door kinderen van elke religieuze, culturele en sociaaleconomische achtergrond samen te brengen. Ondanks al deze adviezen is de segregatie alleen maar toegenomen. Dat komt door de vrijheid van onderwijs. Dan komt de vraag op: is artikel 23 nog wel afgestemd op onze huidige ontzuilde, ontkerkelijkte, geseculariseerde en gesegmenteerde samenleving? De meeste christelijke scholen hebben een algemeen karakter gekregen. In veel gevallen is de grondslagformule een vlag die de lading allang niet meer dekt. Op sommige scholen zijn gebed en Bijbelvertelling teruggebracht tot een bezinningsmoment. Hoe christelijk is een school met 70-90% allochtone leerlingen? Hoe ‘deugdelijk’ is het onderwijs als het creationisme boven de evolutieleer wordt geplaatst?Scholen behoren tot de publieke ruimte waar krachtens de scheiding van kerk en staat, geen leerstellig godsdienstonderwijs gegeven behoort te worden. Leerstellig godsdienst-onderwijs hoort thuis in het gezin, de kerk, de synagoge, de tempel en de moskee. 
Bij christelijk onderwijs gaat het om het overdragen van waarden als rechtvaardigheid, naastenliefde, tolerantie. Die zijn niet specifiek christelijk, maar algemeen menselijk. Ethische waarden zijn universeel en van alle tijden. Op openbare scholen gaat men van dezelfde algemeen menselijke waarden en normen uit. 

Met artikel 23 bevinden wij ons in een impasse. De maatschappelijke noodzaak dwingt ons tot een onderwijsbestel dat de sociale cohesie en de integratie bevordert. Een nieuwe opzet die boven alle verschillen uitstijgt en zoekt naar wat ons allen bindt. Dat kan alleen door een inperking van de vrijheid van onderwijs waarbij het huidige openbaar en bijzonder onderwijs op godsdienstige grondslag worden samengevoegd tot ‘gemengde, algemeen toegankelijke scholen’ met veel aandacht voor levensbeschouwing en burgerschapsvorming. 

Carel E.H.J. Verhoef, 
auteur van het boek Inperking vrijheid van onderwijs. De maatschappelijke noodzaak tot herziening van artikel 23 van de grondwet. 
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HANS TEEGELBECKERS:

‘Openbaar onderwijs 
is mijn passie’

Hans Teegelbeckers (58), de nieuwe directeur van 
VOS/ABB, heeft een passie: ‘Het openbaar onderwijs 
elke dag een stukje beter maken’. Zijn ideaal is een 
onderwijswereld zonder zuilen, waarin mensen van 
alle gezindten openstaan voor elkaar. 

Af van segregatie
Voor de komende jaren wil Teegel-
beckers verder met het concept School!, 
het ideaal van onderwijs voor ieder kind 
op scholen zonder denominatie. ‘We 
moeten af van segregatie. De oplossing 
daarvoor is niet integratie of assimilatie, 
maar een culturele synthese. Daarmee 
bedoel ik dat verschillende culturen echt 
samengaan zonder hun eigenheid te 
verloochenen. Ik vergelijk het wel eens 
met de culinaire wereld, want daar is al 
zo’n synthese tot stand gekomen. We 
eten immers allemaal graag afwisselend 
Hollandse stamppot, mediterrane pasta’s 
en oosterse rijstschotels. Zoiets zie ik 
voor me in de school van de toekomst: 
verschillende culturen die elkaars sterke 
punten waarderen. Laten we onze kin-
deren leren open te staan voor andere 
culturen en ze niet opvoeden met angst 
voor een veranderende wereld.’

D
e praktijk is nog niet zo ver, maar Teegelbeckers gaat de uitda-
ging aan. Hij begint met het verder versterken van de openbare 
identiteit en mikt op samenwerking op alle fronten.
Teegelbeckers kent zowel het onderwijs als de besturenorgani-

satie van binnenuit. De afgelopen tien jaar was hij al senior- beleidsmede-
werker bij VOS/ABB. Als zodanig ondersteunde hij al veel schoolbesturen bij 
het vormgeven van de openbare identiteit. Dat past bij hem, want al jong 
maakte hij heel bewust de keuze voor openbaar onderwijs. 
Jarenlang stond hij voor de klas op openbare scholen in Woerden. Daar 
werd hij ook directeur en later algemeen directeur van een openbaar 
schoolbestuur. En dat terwijl hij zelf als kind van een Limburgse vader in 
datzelfde Woerden op katholieke scholen zat. ‘Als kleuter zat ik nog bij de 
nonnen, mijn lagere school was  een katholieke jongensschool en daarna 
volgde een katholieke mavo. Maar op mijn 16e wilde ik per se naar een 
openbare havo en daarna naar een openbare pedagogische academie. Die 
keuze maakte ik heel bewust. Ik vond toen al dat het onderwijs geen geloof 
moet opdringen aan kinderen. Leer ze dat er verschillende levensbeschou-
wingen zijn en geef ze de kans zelf een keuze te maken. Die mogelijkheid 
biedt de openbare school en dat vind ik heel waardevol.’

Vliegwieleffect
In 2006 trad Teegelbeckers toe tot VOS/ABB. ‘Leuk is dat ik als nieuwe col-
lega allereerst werd gekoppeld aan Ritske van der Veen. Samen deden we 
in die tijd de begeleiding van verzelfstandigingstrajecten voor het openbaar 
onderwijs. Het was Ritske die me de kneepjes van het vak leerde’. 
In de jaren daarna legde Teegelbeckers zich steeds meer toe op de inhou-
delijke meerwaarde van het openbaar onderwijs. ‘We hebben producten 
ontwikkeld die schoolteams helpen om de kernwaarden van openbaar on-
derwijs concreet vorm te geven in de praktijk. Zoals het trainingsspel ID!ee 
dat veel op teamdagen wordt gespeeld. Maar ook een zelfevaluatiekader 
identiteit, een brochure over levensbeschouwing in het openbaar onderwijs 
en de inspiratiekalender. Verder hebben we de website www.openbaaron-
derwijs.nu ingericht en de imagocampagne School!Week ontwikkeld. Bij 
VOS/ABB is hier een team van gedreven mensen mee bezig, en we zien 
echt een vliegwieleffect. Tien jaar geleden wisten veel scholen niet hoe ze 
de openbare identiteit concreet moesten laden, nu wel. Ook de publieke opi-
nie over openbaar onderwijs begint te kantelen. Er is echt wat veranderd.’ |
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INTERVIEW

D
aarmee versterken we het openbaar onderwijs’, is de overtuiging 
van Van der Veen.  Inmiddels zit de poëziekast goed vol en Van 
der Veen, die al een halfjaar 65 is, gaat met een gerust hart met 
pensioen. 

Vanaf zijn 23e jaar heeft Van der Veen zich ingezet voor het openbaar on-
derwijs. Eerst als leraar Nederlands op het Stedelijk Gymnasium Johan van 
Oldenbarnevelt in Amersfoort, waar hij later ook andere functies bekleedde, 
zoals coördinator en schoolleider. In totaal werkte hij er 23 jaar, met een paar 
korte onderbrekingen. Zo was hij er begin jaren ’90 even tussenuit omdat 
hij wethouder werd in Amersfoort, zijn woonplaats, waar hij ook 12 jaar 
gemeenteraadslid is geweest. Daarna ging hij terug naar het gymnasium. 
Hij bleef altijd lesgeven, ook toen hij schoolleiderstaken had. ‘Ik vond het 
contact met de leerlingen leuk. Toen ik bij VOS/ABB begon in 1998, voelde ik 
me in het begin een beetje ontheemd. Ik zat ineens op kantoor, ik miste de 
bel’, lacht hij.

Principieel
Toch twijfelde hij niet lang toen hij werd gevraagd om voor VOS/ABB te 
komen werken. ‘Het ging om openbaar onderwijs en daar ben ik altijd een 
principieel voorstander van geweest.’ In het begin hield Van der Veen zich 
als consultant bij VOS/ABB vooral bezig met de begeleiding van verzelfstan-
digingstrajecten van het openbaar onderwijs. ‘Omdat ik een achtergrond 
had in zowel onderwijs als gemeentebestuur, was dit werk echt mijn ding.’

Keerpunt
Het jaar 2009 was een spannend jaar voor VOS/ABB. De branche-organisa-
ties VO-raad en de PO-Raad werden opgericht en de werkgeverstaken wer-
den naar die raden overgeheveld, terwijl de commerciële tak van VOS/ABB 
werd overgenomen door Leeuwendaal. De kleiner geworden vereniging 
verlegde de focus naar de inhoud en kwaliteit van het openbaar onderwijs. 
Op dat moment werd Ritske van der Veen directeur. 
Terugblikkend zegt hij: ‘Het was echt een keerpunt. Vanaf dat moment is het 
karakter van de vereniging veranderd. Sindsdien werken we keihard aan de 
versterking van de openbare identiteit in het onderwijs. Ik ben er trots op 
dat de vereniging na een moeilijke start weer is gaan groeien.’ 

Drie pijlers
Van der Veen ziet drie belangrijke pijlers 
voor VOS/ABB: het verlengde bestuurs-
bureau (praktische hulp voor schoolbe-
sturen, onder meer via de Helpdesk), 
belangenbehartiging en natuurlijk de 
inmiddels beroemde poëziekast. Die 
poëziekast zit vol met producten die 
de meerwaarde van openbaar onder-
wijs zichtbaar en voelbaar maken in de 
school. ‘Daar gaat het uiteindelijk om, 
daarmee zetten we het openbaar onder-
wijs op de kaart en leggen we de basis 
voor ons ideaal, het concept School!, de 
school zonder denominaties, waar ieder-
een welkom is’, zegt Van der Veen. 
Hij constateert dat VOS/ABB op koers 
ligt. ‘Ik geef het roer met vertrouwen 
over aan Hans Teegelbeckers, die net als 
ik onderwijservaring heeft en een groot 
hart voor het openbaar onderwijs.’ |

RITSKE VAN DER VEEN: 

‘Poëziekast versterkt het 
openbaar onderwijs’

Ritske van der Veen werd directeur van VOS/ABB in 
een roerige periode, maar loodste de vereniging er 

veilig doorheen. Hij is ook degene die ‘de poëziekast’ 
introduceerde, een begrip dat inmiddels bij de 

meeste leden bekend is als benaming voor de ideële 
meerwaarde van de openbare identiteit. 

TEKST LUCY BEKER

BEELD MARTIN VAN DEN BOGAERDT



Flexibel naar groep 3? 
Ja, dat kan!
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Het moet afgelopen zijn met ‘doorkleuteren’, vindt staatssecretaris Dekker. 
Hij wil een snellere en meer flexibele doorstroom naar groep 3. Dat het 
mogelijk is, bewijzen basisscholen die dit al zo goed als gerealiseerd 
hebben. Zoals openbare basisschool De Klimroos in Utrecht, waar 
doubleren van groep 2 nauwelijks voorkomt dankzij het faseonderwijs. 
En obs Het Mozaïek in Arnhem, die succes boekt met een eigen 
voorschoolgroep. Twee effectieve manieren om de overgang naar groep 3 
te versoepelen.

TEKST: LUCY BEKER

BEELD: PAUL VAN DER KLEI
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DOORSTROOM VAN KLEUTERS

D
oubleren werkt op de lange ter-
mijn meestal niet, dus waarom 
zou je het dan doen?’, reageert 
Annelies Meijer, directeur van 

obs De Klimroos, waar al ruim zes jaar wordt 
gewerkt met faseonderwijs. Zij ziet niet veel 
in doubleren, want: ‘Een leerprobleem los je 
er niet mee op. Doubleren is eigenlijk alleen 
zinvol als een kind maandenlang ziek is 
geweest of om een andere reden niet van 
het onderwijs heeft kunnen profiteren. Maar 
dat is een andere situatie’.
Op haar school komt het haast niet voor 
dat kinderen blijven zitten of doorkleuteren. 
De acht leerjaren zijn hier opgedeeld in 16 
fasen, waardoor er twee keer per schooljaar, 
en september en februari, doorstroom- 
momenten zijn. Meijer en haar team zijn net 
als de ouders tevreden over het systeem. 
Vooral bij de overgang naar groep 3 levert 
het veel op, vinden ze. Het is ook de per-
fecte oplossing voor zogenaamde ‘herfst-
kinderen’, die in november of december 
vier jaar worden en op veel scholen bijna 
een jaar langer in de kleuterklas zitten. Op 
De Klimroos hoeven ze niet te wachten, de 
kinderen stromen gewoon door naar de 
volgende fase.

Handreiking
Kleuterbouwverlenging, ook wel ‘doorkleu-
teren’ genoemd, staat in de schijnwerpers 
nu staatssecretaris Dekker onlangs aan-
kondigde dat kleuters sneller en flexibeler 
moeten doorstromen naar groep 3. Hij zei 
dat bij de presentatie van de handreiking 
Doorstroom van kleuters, die in opdracht 
van het ministerie is opgesteld. Doel ervan 
is scholen te helpen de overgang naar 
groep 3 zodanig te versoepelen, dat geen 
enkel kind meer een extra jaar in groep 2 
blijft zitten.
Basis van de handreiking is onderzoek 
waaruit blijkt dat zittenblijven op de lange 
termijn een negatief effect oplevert: ook al 
gaat het in eerste instantie wel iets beter, 
toch blijken dezelfde kinderen in de hogere 
groepen vaak opnieuw een achterstand op 
te bouwen. 
Dat veel scholen toch regelmatig kiezen 
voor ‘doorkleuteren’, heeft te maken met 
een aantal factoren. Zo komen kleuters 
op verschillende niveaus de basisschool 
binnen, en ze ontwikkelen zich sprongsge-
wijs: soms is er een terugval, dan weer een 
grote stap vooruit, waardoor de vooruit-

Annelies Meijer van obs 
De Klimroos: ‘Doubleren is 
geen oplossing voor een 

leerprobleem’

gang soms moeilijk is in te schatten. Ook 
is er op veel scholen een groot verschil 
tussen groep 2 en groep 3: vaak is groep 
2 nog heel speels en groep 3 ineens heel 
schools. Daardoor vinden leerkrachten en 
ouders de overstap voor sommige kleuters 
te groot. Omdat de meeste scholen een 
jaargroepensysteem hanteren, betekent 
kleuterbouwverlenging dan wel een heel 
jaar vertraging. 

Misverstanden
Daar wil staatssecretaris Dekker verande-
ring in brengen. Bij de aanbieding van de 
handreiking zei hij: ‘Scholen kunnen hun 
onderwijs flexibeler indelen, waardoor 
kinderen makkelijker aansluiting vinden in 
groep 3. Scholen denken vaak ten onrechte 
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dat dat niet kan of mag, maar er is meer dan genoeg ruimte voor’. 
De handreiking gaat daarom in op een aantal misverstanden, die zouden 
bestaan over de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Bijvoor-
beeld dat de school een kleutermethode moet gebruiken of dat er bepaalde 
regels zijn voor de overgang van kleuters naar groep 2 of 3. Dat is niet zo: 
de inspectie verplicht niet tot het werken met methodes en schrijft voor de 
kleutergroepen geen toetsen voor. Scholen hebben de mogelijkheid hun 
kleuteronderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. 
Obs De Klimroos in Utrecht en obs Het Mozaïek in Arnhem zijn voorbeel-
den van scholen die hun kleuteronderwijs al zodanig hebben ingericht, 
dat de doorstroming van kleuters maximaal is. Toch zijn dit scholen waar 
gewoon klassikaal les wordt gegeven. 

Geen combinatieklassen
Op obs De Klimroos zijn acht klassen, maar 
in elke klas zitten kinderen van twee of drie 
fasen. ‘Het zijn geen combinatieklassen’, 
benadrukt directeur Meijer. ‘Hier is het 
leeftijdsverschil kleiner en de kinderen van 
de verschillende fasen krijgen waar mogelijk 
een gezamenlijke instructie. Wel wordt 
gewerkt in niveaugroepen en verschilt de 
verwerking van de stof in de verschillende 
fasen.’ 
De kleuterperiode is verdeeld in vier fasen. 
Kleuters van 4 tot 5,5 jaar oud doorlopen 
de fasen 1, 2 en 3. Elke fase duurt een half 
jaar. Fase 4-5 is een klas met oudste kleuters 
en beginnende derdegroepers. De oudste 
kleuters beginnen in fase 4, maar krijgen 
gelijk met de kinderen van fase 5 instructie, 
bijvoorbeeld over het hakken en plakken 
van letters. Na elke instructie gaan de 
kinderen van fase 4 spelen of oefenen. De 
kinderen van fase 5 maken eerst de verwer-
king, bijvoorbeeld in een werkboekje. Fase 
4-kinderen die dat willen, mogen ook al de 
verwerking maken. Oudste kleuters pikken 
zo al heel wat op van de instructie, anders-
om kunnen fase 5-kinderen nog heel veel 
spelen. Dit zorgt voor een zachte landing in 
groep 3.

Halve kring
Naar School neemt een kijkje in de klas bij 
fase 4-5. De kinderen zitten in een halve 
kring bij het digibord. ‘De halve kring is echt 
een overgang tussen de kring van groep 1 
en de tafeltjes van groep 3’, licht directeur 
Annelies Meijer toe. Na de instructie door 
de leerkracht gaan de kinderen in groepjes 
werken of spelen. Ze doen spelletjes met 
letters, of ze doen oefeningen in een werk-
boekje. Opvallend is dat ze precies weten 
of ze in fase 4 of fase 5 zitten. ‘Ze vinden 
het heel stoer om naar fase 4-5 te gaan’, 
zegt Meijer. ‘En ze weten precies dat de fase 
5-kinderen wat meer met boekjes werken 
dan de fase 4-kinderen. Maar ze spelen ook 
nog heel veel samen.’ 

‘Wij laten kinderen 
niet wachten’

‘Scholen denken vaak ten onrechte 
dat het niet kan of niet mag’
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‘Goed om eens buiten 
de kaders te denken’

DOORSTROOM VAN KLEUTERS

Zij gaan dan al vijf ochtenden per week naar 
school en vanaf hun 4e verjaardag hele 
dagen. 
Het Mozaïek heeft relatief veel leerlingen 
die thuis een andere taal spreken en daar 
bovendien weinig kennis van de wereld 
meekrijgen. Daarom heeft de school een 
eigen methode ontwikkeld, Taalmozaïek, die 
niet alleen de woordenschat van de jongste 
leerlingen vergroot, maar ze meteen ook 
meer leert over thema’s als eten en drinken, 
wonen, natuur en techniek. De methode 
start meteen in de voorschoolgroep.
Bij de instroom van herfstkinderen, die in 
oktober, november of december 4 jaar 
worden, maakt de school een weloverwo-
gen keuze tussen de voorschoolgroep en 
groep 1, afhankelijk van het niveau van het 
kind. Zo bereikt Het Mozaiek voor elk kind 
een doorgaande lijn in het aanbod vanaf de 
peuterspeelzaal tot het moment dat ze naar 
groep 3 gaan. 

Het Mozaiek werkt met jaarklassen. De 
kinderen uit de voorschoolgroep starten na 
de zomervakantie als groep 1. ‘Er is hierdoor 
geen sprake meer van onderinstroom 
in groep 1, waardoor zowel in groep 1 als 
in groep 2 het aanbod beter kan worden 
afgestemd op de behoefte van de groep. 
Ook zijn dankzij onze voorschoolgroep de 
niveauverschillen kleiner. Dat komt allemaal 
de differentiatie ten goede. Een extra jaar 
groep 2 doen komt daardoor op onze 
school bijna niet meer voor’, aldus Gorter. 

Maatwerk
Het slotwoord is aan Annelies Meijer van 
De Klimroos, die zegt: ‘Misschien is onze 
oplossing niet voor elke school geschikt. 
Maar het is altijd goed om eens buiten de 
kaders te denken over een mogelijkheid om 
leerlingen meer maatwerk te bieden.’ |

Twee keer per jaar kunnen kinderen starten in fase 5: in 
september en in februari. ‘Een kind dat er in september nog 
niet aan toe is, maar in februari wel, hoeft dus niet te wach-
ten tot het volgende schooljaar: hij kan meteen door. En dat 
geldt ook in alle volgende leerjaren’, aldus Meijer.
De 4-5-klas is cruciaal op De Klimroos. Meijer: ‘Het voordeel 
is dat de kinderen eerst in fase 4, en daarna in fase 5 in aan-
raking komen met het beginnend leesproces. Zo leggen we 
een stevige basis voor fase 6-7. Die klas is te vergelijken met 
groep 3/4. Het vraagt van de leerkrachten wel wat extra werk 
omdat de methoden hier niet op zijn gemaakt, we passen dat 
zelf aan. Het werkt goed.’
Ook in de volgende leerjaren blijven de leerlingen in hun 
eigen tempo probleemloos doorstromen. Alleen in de 
tweede helft van groep 8 hebben kinderen soms behoefte 
aan extra verdieping. ‘De brugklas begint natuurlijk altijd pas 
in september. Daar moeten sommige kinderen dus toch op 
wachten. Daarom hebben we een fase 16+ met extra lesaan-
bod ontwikkeld’, zegt Meijer.

Eigen voorschoolgroep
Openbare basisschool Het Mozaïek in Arnhem bereikt een 
snellere doorstroming met een eigen voorschoolgroep, niet 
te verwarren met de voorschool voor zogenoemde doel-
groepkinderen vanaf 2,5 jaar. De voorschoolgroep van Het 
Mozaïek is er voor alle kinderen vanaf 3 jaar en 9 maanden. 

AOb furieus over handreiking

De handreiking Doorstroom van kleuters is te vinden via de website 
van VOS/ABB, zoekterm ‘Doorstroom van kleuters’. Daar staat ook 
het bericht over de presentatie van de handreiking door staats- 
secretaris Sander Dekker in september. Hij zei toen dat hij vindt dat 
jonge leerlingen tekort wordt gedaan als gekozen wordt voor een 
extra kleuterjaar. Daarop reageerde de Algemene Onderwijsbond 
furieus. Volgens voorzitter Liesbeth Verheggen deed Dekker zijn 
oproep alleen maar om kleuteronderwijs goedkoper te maken.

De halve kring van 
fase 4-5 is een 

overgangsfase tussen 
de hele kring van 
de kleuters en de 

tafeltjes van groep 3.
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App toont gevaren smartphone 
in verkeer

Veilig Verkeer Nederland 
en Samsung hebben dit 

najaar een app gelanceerd 
die leerlingen in het 

voortgezet onderwijs 
laat zien hoe gevaarlijk 
het is om op de fiets de 

smartphone te gebruiken.

D
e lancering van de app in het 
openbare Nieuwe IJsselcollege 
in Capelle aan den IJssel ging 
gepaard met veel media-aan-

dacht. Directeur Felix Cohen van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) liet met cijfers 
zien dat leerlingen in de eerste jaren van 
het voortgezet onderwijs - na motorrijders 
- de meeste risico’s lopen in het verkeer. 
Dat komt vooral door het gebruik van de 
smartphone op de fiets. Eén op de vijf 
verkeersongevallen onder jongeren gebeurt 
na smartphonegebruik. Ouders vinden het 
gebruik van de mobiel door hun kinderen 
het grootste gevaar op de weg.

Virtual reality
Voor VVN was dit reden om op zoek te gaan 
naar een partner die met een app leerlingen 
bewust kon maken van de gevaren. Sams-
ung zag daar wel brood in en liet de app 
Beat the Street ontwikkelen. Deze app laat 
in een virtuele realiteit zien wat de gevolgen 

kunnen zijn als een leerling op de fiets zit 
te bellen of whatsappen. De app is gekop-
peld aan een campagne. VVN en Samsung 
gaan naar vo-scholen in het hele land, waar 
leerlingen de app dan kunnen proberen met 
behulp van een speciale virtual-reality-bril 
van het Zuid-Koreaanse merk. Daarbij is een 
lespakket voor de scholen beschikbaar. 

Beat the Street is gratis te downloaden in de 

Oculus Store van Samsung, maar de vr-bril is 

niet gratis. Zie www.beatthestreet.nl

School!Week: doe mee aan 
 Filmfestival

V
OS/ABB en Unicef slaan de 
handen ineen voor deze activi-
teit in de komende actieweek, 
waarvan het thema zal zijn: 

Welkom op mijn school: recht op onderwijs 
voor alle kinderen. Op de website van het 
Unicef Kinderrechten Filmfestival is een 
speciale app te vinden, de Mini Movie Ma-
ker, waarmee kinderen zelf een filmpje van 
maximaal 1 minuut en 45 seconden kunnen 
maken. Het filmpje moet gaan over één of 
meer kernwaarden van openbaar onderwijs. 
De winnende film krijgt een remake door 
een professionele filmploeg en gaat door 
naar de landelijke finale.

In de komende School!Week voor het openbaar 
onderwijs, van 20 tot 24 maart 2017, houdt Unicef een 

speciale editie van het Kinderrechten Filmfestival. 
Scholen kunnen daarvoor filmpjes insturen. 

Meer informatie op de website 
www.krff.nl/editie-openbaar-onder-
wijs-2017. Daar is ook een story-
board te downloaden en u vindt 
er een inschrijfformulier voor de 
speciale openbaar onderwijs-editie 
van het KRFF.

Meer activiteiten voor de 

School!Week zijn in voorbereiding. 

Houd daarvoor de website 

www.openbaaronderwijs.nu in de 

gaten. Op die site is ook actiemateri-

aal, bijvoorbeeld posters, te bestel-

len of te downloaden.

Met een vr-bril zien leerlingen hoe gevaarlijk het is om te 
whatsappen op de fiets. (Foto: Samsung Nederland).
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Van mavo naar havo:  
het lukt alleen met extra inzet

Doorstromen van mavo naar 
havo is iets wat menigeen wil, 
maar het is niet gemakkelijk. 
Is het waar dat scholen de 
doorstroming ontmoedigen 
uit financiële motieven? Naar 
School vroeg het aan vijf 
openbare scholen in het land. 
Wat blijkt: de scholen bieden 
tegenwoordig een extra 
programma om leerlingen die 
het in zich hebben, te helpen 
bij de doorstroming naar de 
havo. Want: ‘Voorbereiden is 
beter dan falen.’

A
anmoedigen of ontmoedigen: 
scholen doen het allebei, maar 
altijd in het belang van de 
leerling. Zo zegt Peter van Dam, 

teamleider van de locatie Mavo aan Zee van 
Scholen aan Zee in Den Helder: ‘Een jaartje 
flierefluiten in 4 havo voordat ze doorstro-
men naar het mbo, dat willen we liever niet. 
We ontmoedigen daarom dat leerlingen 
zonder de capaciteiten, werkhouding en 
motivatie toch de havo gaan doen.’

Convenant
Mavo aan Zee wil alleen gemotiveerde 
leerlingen laten doorstromen die kans van 
slagen hebben. En dat lukt, zegt Van Dam. 
‘De mavo-leerlingen die hier instromen in 
4 havo doen het goed, af en toe zelfs beter 
dan de andere havisten. Daar is dan wel een 
intensief traject aan voorafgegaan. Daar-
mee zijn we begonnen omdat het vier jaar 
geleden helemaal niet zo goed ging met 

de doorstroom mavo-havo. Veel leerlingen 
haakten na twee maanden op de havo al 
af. Mavo aan Zee tekende toen samen met 
scholen in de omgeving een convenant 
om leerlingen beter voor te bereiden op de 
doorstroming mavo-havo.’ 
Dat convenant is de Toelatingscode vmbo- 
havo, ontwikkeld door de VO-raad. Het 
houdt in dat potentiële doorstroomleerlin-
gen extra les krijgen in Nederlands, Engels 
en wiskunde. Ook bekijkt de school of ze 
het systeem, het niveau en de cultuur van 
de havo aankunnen. Bovendien speelt het 
gemiddelde eindcijfer van de mavo-
examens een rol. Dit moet op Mavo aan 
Zee een 6,8 zijn. Van de gegadigden valt 
meestal de helft al af tijdens het voorberei-
dingstraject; zij kiezen toch voor het mbo. 

TEKST: JURGEN VAN DIJK

BEELD: PICASSO LYCEUM EN SCHOLEN AAN ZE

‘Het moet kans van 
slagen hebben’

Derdeklassers van de Mavo 
aan Zee in Den Helder. Ze 

kunnen straks naar het mbo, 
of doorstromen naar de havo. 

Voor die laatste weg is wel wat 
extra inzet nodig. 
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DOORSTROOM MAVO-HAVO

‘Waardevolle route’
Ook OSG Willem Blaeu in Alkmaar maakt 
gebruik van een convenant, een norm 
van 6,8 en extra aandacht voor vakken als 
wiskunde. Dit sinds vier jaar geleden werd 
geconstateerd dat de doorstroming op de 
school van mavo naar havo minimaal was. 
Inmiddels is die doorstroming flink toege-
nomen, vertelt plaatsvervangend rector Jos 
van der Maas. En dat bevalt de school.  
‘Het is een waardevolle route’, zegt Van der 
Maas. ‘De doorstroming biedt kansen aan 
leerlingen.’ Dat de doorstroming door scho-
len en overheid wordt ontmoedigd, is een 
beeld dat hij niet herkent. ‘Geld speelt hierbij 
geen enkele rol’, zegt hij. 

Realiteit
Jeroen van Grunsven, rector van het 
Picasso Lyceum in Zoetermeer, vindt dat 
de Tweede Kamer gaat voor het ideaal als 
zij zegt dat leerlingen als vanzelf moeten 
kunnen doorstromen van de mavo naar de 
havo. ‘Ik vind het kortzichtig als je daarbij de 
realiteit uit het oog verliest.’ 
Die realiteit is volgens de rector dat het 
mavo-curriculum nog niet altijd aansluit op 
dat van de havo. ‘Doorstromen is dan lastig. 
Leerlingen uit 4 mavo hebben achterstan-
den ten opzichte van hun collega’s uit 3 
havo.’ Daarom ook hier sinds vier jaar een 
convenant met 6,8 als minimale eis om door 
te stromen van mavo 4 naar havo 4, plus ex-
tra aandacht voor wiskunde, Nederlands en 
Engels. Maar ook nog wat andere eisen. Van 
Grunsven: ,,Waar het bijvoorbeeld op fout 
ging was een achterstand op scheikunde. 
Leerlingen met een natuurprofiel kwamen 
hierdoor in de problemen.’ Ook verzorgt de 
school een inhaalprogramma voor wiskunde 
vanwege hiaten in het curriculum. 
Keihard ontmoedigen doet het Picasso 
Lyceum niet, eisen stellen wel en het keurt 
‘tussendoor gefrut’ (een jaar in havo 4 en 
dan toch maar naar het mbo) af. ‘Maar’, zegt 
Van Grunsven, ‘als iemand het op de mavo 
erg goed doet, willen we diegene ook de 
kans geven op de havo. Bij ons kunnen ze 
zelfs al op de mavo versnellen (en eerder 
examen doen) of zelfs een vak doen op een 
hoger niveau.’ 
Volgens de rector heeft het beleid niet met 
geld te maken maar wel met efficiency. 

‘Wij streven naar efficiënte leerwegen, die 
passen bij de talenten van de leerlingen. Dat 
is voor iedereen het beste.’

Mavo-havo-coach
Bij het Dr. Nassau College in Assen hadden 
sommige ouders moeite met het aanscher-
pen van de eisen voor doorstroming van 
vmbo naar havo. Dat gebeurde nadat de 
1600 leerlingen tellende school maatrege-
len had genomen toen maar liefst de helft 
van doorgestroomde leerlingen in 4 havo 
bleef zitten (20 van de 40) of vanuit 4 havo 
afstroomde naar het mbo.  
Maar Albert Noord, directeur van de 
havo/vwo-locatie van de school in Assen, 
kon de ouders uitleggen dat het voor leer-
lingen beter is om een gedegen voorberei-
ding te krijgen op de doorstroming, dan te 
falen. ‘Het is geen ontmoediging maar biedt 
een eerlijker kans.’  

Naast de aanscherping zijn er diverse extra 
maatregelen genomen om de leerlingen 
beter te begeleiden in de overstap naar 
havo 4. Zo is er een mavo/havo-coach aan-
gesteld, zijn er aansluitmodulen ingevoerd 
en draaien leerlingen van 4 mavo al enkele 
uren per week mee op de havo. Inmiddels 
rondt aan het Dr. Nassau College 80 pro-
cent van de doorgestroomde leerlingen de 
havo met succes af. 

Motivatie 
In Tilburg, op het Beatrix College, stroomt 7 
tot 15 procent van de mavo-leerlingen door 
naar de havo. ‘Wij hebben die route al jaren’, 
zegt rector Niek Bootsma. ‘Ik heb de lande-
lijke discussie gevolgd, de uitspraken dat ie-
dereen moet kunnen doorstromen, maar dat 
is natuurlijk niet zo in de praktijk.’ Het Beatrix 
College wil de mavo-leerlingen zeker de 
kans bieden, maar vindt hun motivatie heel 
belangrijk. Ook aan de cijfers worden hier 
behoorlijke eisen gesteld. In vmbo-tl 4 loopt 
een voorbereidingstraject voor 4 havo van 
januari tot juni. Aan de aspiranten wordt de 
vraag gesteld wat zij op en met de havo den-
ken te bereiken. Er is een voorlichtingsavond, 
er zijn motivatiegesprekken en de school 
kijkt welke leerlingen kunnen doorstromen. 
‘En ook in havo 4 vangen we deze leerlingen 
goed op,’ zegt Bootsma. In september en 
oktober van dat schooljaar zijn er terugkom-
bijeenkomsten om te zien hoe de keuze de 
leerlingen bevalt. |

‘Het is geen ontmoediging, 
maar een eerlijke kans’

Peter van Dam van Scholen aan 
Zee in Den Helder: ‘Nu doen 

onze mavo-leerlingen het soms 
nog beter dan de havisten’.

Jeroen van Grunsven van het 
Picasso Lyceum in Zoetermeer: 

‘Niet de realiteit uit het oog 
verliezen’.
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Pabo’s worden steeds witter

Er zijn steeds minder allochtone studenten op de Nederlandse pabo’s. 
Dit schooljaar startten slechts 174 allochtone jongeren met de opleiding, 
vorig jaar waren dat er nog 456. De zwaardere eisen die tijdens de opleiding 
gelden, vergroten ook nog eens de kans dat de allochtone student niet de 
eindstreep haalt. Hoe erg is dat en hoe kan het tij gekeerd worden? 
Naar School polste de meningen.

TEKST: KARIN VAN BREUGEL

BEELD: PR

Hoe erg is dat?

Rob Elgershuizen, directeur Instituut Lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam

‘Gemengd team is belangrijk’

‘Het baart mij zorgen dat we straks vrijwel 
alleen nog maar witte pabo-afgestudeerden af-
leveren, zeker als je bedenkt dat velen van hen 
in Rotterdam zullen gaan werken. Uiteraard 
kunnen zowel autochtone als allochtone leer-
krachten hun leerlingen alle benodigde kennis 
bijbrengen. Maar onderwijs draait niet alleen 
om kennis. Ook de relatie en de verbinding 
tussen leerkracht en leerling zijn essentieel. 
Een leerkracht met een Turkse achtergrond zal 
doorgaans beter in staat zijn om te begrijpen 
wat er in een Turkse leerling omgaat, hoe je de 
ouders benadert en hoe je een goede relatie 
met hen opbouwt. Een wit team heeft niet het 
volledige vocabulaire om met alle verschillen-
de achtergronden van leerlingen om te gaan. 
Het is dus belangrijk dat basisscholen een 
gemengd team hebben.

De strenge selectie aan de poort houdt veel 
allochtone jongeren tegen. Dit jaar was op onze 
pabo vóór de toelatingstoets de verhouding 
tussen allochtonen en autochtonen 32:68. 
Ná deze toets was de verhouding 20:80. De 

toetsen voor taal, rekenen en de wereldvakken 
zijn voor veel allochtone jongeren die van het 
mbo komen, echt een struikelblok. Een deel 
besluit om het niet eens te proberen, een deel 
komt niet door de toelatingstoetsen heen. 
Dat is jammer. Want tussen die mbo’ers zitten 
echt pareltjes: jongeren die beschikken over 
de juiste pedagogisch-didactische persoons-
kenmerken om zich te ontwikkelen tot een 
goede basisschoolleerkracht. Zij kunnen in de 
toekomst echt een meerwaarde hebben voor 
het - Rotterdamse - onderwijs. Deze groep zou-
den wij daarom graag een schakeltraject van 
enkele maanden aanbieden. Wat ons betreft 
krijgen zij een maatwerkprogramma, waarin 
we kennishiaten wegwerken.’

‘Maatwerk om kennishiaten 
weg te werken’

‘Invloed uitoefenen via financiën’
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PABO

Marian van Noort, opleidingsmanager Pabo 
Haagse Hogeschool

‘Extra les om mbo-studenten voor te 
bereiden’ 

‘Ook wij hebben te ma-
ken met een afname 
van het percentage 
allochtone studen-
ten, omdat velen de 
toelatingstoetsen voor 
aardrijkskunde, ge-
schiedenis en natuur & 
techniek niet halen. Dat 
geldt zeker voor alloch-
tonen die van het mbo 
komen. Vanzelfspre-

kend ben ik niet blij met die daling, we willen geen 
witte pabo worden! Onze pabo levert voornamelijk 
leerkrachten af voor grootstedelijke basisscholen. 
Het is belangrijk dat leerkrachten feeling hebben 
met hun leerlingen en dat die leerlingen zich op hun 
beurt kunnen identificeren met hun leerkracht. 
We willen graag meer bijdragen aan het overwin-
nen van de barrière die een deel van de mbo’ers 
ervaart bij de overstap naar de pabo. Afgelopen 
jaren hebben we meegewerkt aan het ondersteu-
ningsprogramma Goed voorbereid naar de Pabo, 
waarin onze docenten onder meer extra lessen 
geven aan mbo-studenten om ze voor te bereiden 
op de toelatingstoetsen. Hier gaan we zeker mee 
verder; met ROC Mondriaan hebben we daar voor 
de langere termijn afspraken over gemaakt. Ook 
zouden we graag met andere hogescholen doorlo-
pende routes ontwikkelen voor mbo-studenten die 
naar de pabo willen.
Ik denk dat de verminderde instroom op pabo’s ook 
te maken heeft met een imagoprobleem. De berich-
ten over hoge werkdruk in relatie tot de betaling spe-
len mogelijk een rol in de verminderde populariteit 
van een baan in het basisonderwijs. Het leraarschap 
verdient een beter imago. Het basisonderwijs is 
ongelooflijk belangrijk en een leraar is een veelzij-
dige professional. Het zou geweldig zijn als we met 
alle betrokken partijen voor elkaar krijgen dat onze 
leraren meer erkenning krijgen. Daarmee zal ook het 
aantal (allochtone) pabo-studenten stijgen.’

 ‘Misschien ook een imagoprobleem’

‘Invloed uitoefenen via financiën’

Orhan Agirdag, universitair docent Universiteit 
van Amsterdam

‘Voorbeeldfiguren zijn nodig’ 

‘Als er alleen witte leerkrachten zijn op een school, 
krijgen leerlingen de impliciete boodschap dat zij 
alleen van witte mensen kunnen leren. Daarom zou 
een schoolteam een afspiegeling van de samenle-
ving moeten zijn.
Maar afgezien van dit principiële punt, dat diversi-
teit hoe dan ook rechtvaardigt, denk ik dat allochto-
ne leerkrachten ook een belangrijke meerwaarde 
kunnen hebben voor het onderwijs. Om te begin-
nen kunnen allochtone leerkrachten een voor-
beeldrol vervullen. Iedereen heeft voorbeeldfigu-
ren nodig om tegenop te kijken en om zich mee te 
identificeren. Een zo divers mogelijk leerkrachten-
team vervult die functie als geen ander. Daarnaast 
denk ik dat allochtone leerkrachten een goede rol 
kunnen spelen in het opvangen van signalen van 
radicalisering. Dat kan ik niet bewijzen, maar ik 
vermoed dat juf Fatima dergelijke signalen eerder 
detecteert dan juf Lilian. Zij kent de community 
immers van binnen en van buiten. Tot slot blijkt 
uit onderzoek dat ik in België deed, dat allochtone 
leerkrachten meer aandacht schenken aan intercul-
tureel onderwijs.
Vrijblijvende bewustmakingscampagnes om teams 

diverser te maken, hel-
pen niet. Er zijn harde 
maatregelen nodig. 
Nederland kent een 
traditie van vrijheid 
van onderwijs. Als 
overheid kun je dus 
eigenlijk nauwelijks 
inhoudelijke maatre-
gelen nemen, maar 
financieel kun je wel 
invloed uitoefenen. 
Het ligt voor de hand om de lumpsumfinanciering 
aan te passen. Als een team niet divers genoeg 
is, heeft dat financiële implicaties. Daarmee blijft 
de vrijheid van onderwijs volledig in stand. Een 
bestuur dat vasthoudt aan een wit team, betaalt 
daardoor echter zelf de rekening.” 

‘Invloed uitoefenen via financiën’
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GEBOUW IN BEELD

De openbare 
Statenschool in de 
historische binnenstad 
van Dordrecht is 
misschien wel de 
mooiste school van 
Nederland. 

H
et karakteristieke schoolgebouw 
in een straatje met gerestaureer-
de trapgeveltjes ziet er ouder 
uit dan het in werkelijkheid is. 

Gemeenteschool 2, zoals de Statenschool 
aanvankelijk heette, werd in 1913 in gebruik 
genomen. Het is gebouwd in de neore-
naissancistische stijl. De huidige naam 
verwijst naar de eerste vrije vergadering 
van de Staten van Holland in 1572. De his-
torisch belangwekkende bijeenkomst in de 
Tachtigjarige Oorlog was op een steenworp 
afstand in wat nu het museum Hof van 
Nederland is. 

Filmdecor
Het monumentale karakter van het gebouw 
blijkt uit de vele ramen met houten luiken, 
de dubbele stenen trap die naar een bordes 
leidt met stenen beelden van leeuwen met 
een wapenschild en de dubbele boogvor-
mige paneeldeur met siersmeedwerk. De 
trapgeveltjes aan de overzijde van de straat 
maken het geheel bijna een plaat van Anton 
Pieck. Geen wonder dat deze school is 
gebruikt als decor in films als Kruimeltje en 
Dolfje Weerwolfje.
Naast de school staat de Augustijnenkerk, 
waarvan het oudste gedeelte dertiende- 
eeuws is. Een van de graven van deze kerk 
ligt net buiten de muur aan de rand van het 
plein waar nu de kinderen spelen. 

Onder de indruk
Directeur Diane Kooij noemt het gebouw 
‘een fantastisch visitekaartje’. Ouders die 
komen kijken of de Statenschool misschien 
iets is voor hun kind, zijn steevast onder de 
indruk. Het is volgens haar een gebouw dat 
fijn is om in te werken. ‘Het heeft uitstraling 
en sfeer. Doordat we in de binnenstad 
zitten, is alles op loopafstand. Geregeld 
gaan we op vrijdag met de kleuters naar de 
markt. Het Dordrechts Museum zit vrijwel 
om de hoek. Dat zijn allemaal pluspunten.’ 
Werken in een historisch gebouw kan ook 
nadelen hebben, erkent Kooij. Door de isola-

Hoe dichter bij Dordt,
hoe mooier het wordt

} Het schoolgebouw in 1919. 
Foto: Collectie W. Meijers, Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht.

TEKST EN BEELD  MARTIN VAN DEN BOGAERDT
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streamer

tie met voorzetramen kan het in de zomer, 
als de zon de hele dag op de voorkant staat, 
goed warm worden in de school. In de gan-
gen met hun marmeren vloeren is het dan 
nog het beste toeven. Inmiddels is een deel 
van de voorzetramen eraf gehaald, zodat er 
in elk lokaal sowieso een raam open kan.

Modern onderwijs
Bij de verbouwing zijn ook in het interieur 
originele elementen zo veel mogelijk 
bewaard gebleven. Een mooi voorbeeld is 
het hoge trappenhuis met siersmeedwerk 
en een groot glas-in-loodraam. Het bewaren 
van originele elementen ging samen met 
het creëren van een gebouw dat past bij 
modern jenaplanonderwijs. Op de zolder, 
die eerst alleen opslagruimte was, zijn nu 
lokalen en een atelier. Dat atelier is bedoeld 
voor creatieve, technische en muzikale acti-
viteiten. Er hangt onder meer een fiets waar 
leerlingen aan kunnen sleutelen. |

‘Geregeld gaan we 
even met de kleuters 
naar de markt.’



24 NAAR SCHOOL!

‘Leerlingen zien het 
vaak heel scherp’

Het openbare Libanon Lyceum in Rotterdam neemt 
zijn leerlingen serieus. Ook als het gaat om hun mening 

over het lerarenkorps. Al zeker tien jaar werkt de 
school met leerlingevaluaties en sinds twee jaar zitten 
leerlingen zelfs in de sollicitatiecommissie voor vitale 

functies. ‘Daardoor krijgen we een completer beeld van 
de kandidaten’. 

D
e school gebruikt onder meer 
een online vragenlijst om inzicht 
te krijgen in de mening van 
leerlingen over docenten. Rector 

Erik Zevenbergen legt uit: ‘De vragenlijst 
bevat 23 vragen, die betrekking hebben op 
het didactisch-pedagogisch handelen van 
docenten. Leerlingen moeten soms wel tien 
keer per jaar zo’n vragenlijst invullen over 
een docent. Meestal gebeurt dat vooraf-
gaand aan een beoordelings- of functione-
ringsgesprek.’

Vinger op de zere plek
Op de vragenlijst is ook een 
opmerkingenkader. Zevenbergen zegt 
daarover: ‘Juist die opmerkingen vind ik 
heel interessant. Vaak leggen leerlingen 
feilloos de vinger op de zere plek, vaak 
zien zij zaken heel scherp.’ Tegelijkertijd 
leveren de enquêtes niet vaak een echte 
verrassing op. ‘Ik kom zelf regelmatig in 
de klassen en spreek natuurlijk mentoren, 

TEKST KARIN VAN BREUGEL

BEELD RICK KEUS E.A.

‘Libanon Lyceum 
neemt leerlingen 
serieus’

Docent Janine van de Linde: 
‘Waardevolle informatie’

Leerlingen betrekken is 
verplicht

Sinds de Tweede Kamer eind vorig 
jaar een wetswijziging aannam, zijn 
scholen in het voortgezet onderwijs 
verplicht om de inbreng van leerling 
op personeelsbeleid in het school-
plan op te nemen. DUO Onderwijs-
onderzoek rapporteerde onlangs 
dat dit op 84 procent van de scholen 
ook daadwerkelijk gebeurt. Ruim 
een kwart van de VO-scholen gaat 
nog een stap verder en betrekt leer-
lingen bij sollicitaties van docenten.
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LEERLINGEVALUATIES

teamleiders, conrectoren en ouders. De 
ingevulde vragenlijsten zijn dus meestal een 
bevestiging van het beeld dat ik zelf al had.’
De enquêtes dienen als input voor het 
beoordelings- en functioneringsgesprek. Als 
ze overtuigend laten zien dat een docent op 
bepaalde punten moet verbeteren, wordt 
er een verbetertraject uitgestippeld. In 
uitzonderlijke gevallen kan het zelfs leiden 
tot een exittraject.

Waardevol inzicht
Voor de docenten is de enquête inmiddels 
niet meer weg te denken. ‘Ik vind het heel 
goed dat leerlingen een mening mogen 
geven over de manier waarop je lesgeeft, 
mits het serieus wordt gedaan’, zegt Janine 
van de Linde, docent scheikunde en O&O 
(Onderzoek en Ontwerpen). ‘Het is wel lastig 
om er echt concrete zaken uit te halen waar 
je iets mee kunt doen. Wat dat betreft zou 
er na het invullen van de enquête eigenlijk 
ook nog een verdiepingsgesprek met 
leerlingen moeten zijn. Ik heb dat weleens 
gedaan. Uit de enquête van mijn vwo-4 klas 
bleek dat veel leerlingen het gevoel hadden 
dat ze niets leerden. Bij de nabespreking 
werd duidelijk dat ik te veel focuste op 
leerlingen die moeite hadden met de stof 
en minder oog had voor de leerlingen die 
juist méér wilden. Dat was waardevolle 
informatie!’

En nog twee vragen
Naast het genoemde evaluatie-instrument 
zet de school ook eenmaal per jaar de 
‘twee-vragenenquête’ in. In deze simpele 
enquête beantwoorden alle leerlingen 
over al hun docenten twee vragen: doe je 
voldoende in de les, en leer je voldoende 
in de les? ‘We willen dat 75 procent van de 
leerlingen deze vragen met ‘ja’ beantwoordt. 
De ingevulde vragenlijsten worden altijd 
besproken met de docenten. Het is een 
kapstok om met elkaar het gesprek over 
goed onderwijs te voeren. Meestal gebeurt 
dat individueel, soms groepsgewijs.’

Leerlingen in sollicitatiecommissie
Sinds twee jaar betrekt de school leerlingen 
ook regelmatig in sollicitatieprocedures, in 

elk geval bij vitale functies. Zevenbergen: 
‘Onze ervaringen hiermee zijn positief. De 
leerlingen zijn soms heel doortastend, ze 
stellen vragen vanuit hun eigen perspectief. 
Het is veelzeggend om te zien hoe een 
kandidaat op de leerlingen reageert. Je 
voelt al snel of de kandidaat de leerlingen 
echt serieus neemt. Dankzij de inbreng van 
de leerlingen krijg je een nog completer 
beeld. Dat help ons om met zorg de juiste 
persoon te selecteren. Dat is hartstikke 
leuk!’ |

‘Leerlingen stellen goede 
vragen in sollicitatiegesprek’

Haviste Liv: ‘Evenveel inbreng als anderen’

Liv Weggers zit in havo 5 en 
steekt haar mening niet onder 
stoelen of banken. Niet voor 
niets zit ze in de medezeggen-
schapsraad en de leerlingen-
raad van het Libanon Lyceum 
en is ze actief lid van het LAKS. 

‘Echt fijn dat leerlingen op onze 
school een oordeel mogen 
geven over docenten’, zegt Liv. 
‘De 23 vragen van de online 
enquête geven op zich wel een 
goed beeld van een docent. 
Soms zijn de vragen wel wat 
algemeen, dan zou het fijn zijn 
als je een toelichting kon geven. 
Het is niet altijd duidelijk wat 
er met de evaluaties gebeurt. 
Als veel leerlingen negatief zijn 
over een docent, merk je soms 
wel een gedragsverandering bij 
de docent, maar niet altijd. Dan 
is dan wel jammer.’

Sollicitatiecommissie
Liv heeft al drie keer in een 
sollicitatiecommissie gezeten - 
van een docent, een teamleider 
en een locatiedirecteur. ‘Ik werd 
in de sollicitatiegesprekken 
heel serieus genomen en had 

even veel inbreng als de andere 
commissieleden. Ik heb vooral 
vragen gesteld over dingen die 
voor leerlingen belangrijk zijn. 
Dus bijvoorbeeld: bent u echt 
bereid om naar leerlingen te 
luisteren, hoe betrekt u leerlin-
gen en hoe zichtbaar bent u? 
Het is leuk om te merken dat je 
bij de nabespreking eigenlijk 
toch allemaal op één lijn zit en 
voorkeur hebt voor dezelfde 
kandidaat. Ik vond het bijzon-
der om mee te maken’. 
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Revolutionaire methode kan 
dyslexie voorkomen

Een methode 
om dyslexie te 

voorkomen: dat 
klinkt revolutionair. 

Toch lijkt dat nu 
waarheid te worden 
dankzij een nieuwe 

methode, ontwikkeld 
op de Universiteit 

van Amsterdam. 
De resultaten zijn 

spectaculair. 
Het geheim? 

Vroeg beginnen. 
Veertig scholen in de 

Hoeksche Waard doen 
dat nu. De gemeenten 
in die regio investeren 

er twee ton in.

P
ierre den Hartog, directeur van 
Samenwerkingsverband 28.04 
in de Hoeksche Waard, is de 
initiatiefnemer. ‘Leesproblemen 

hebben een grote impact op iemands leven. 
Niks is mooier dan dat te voorkomen. Dat gun 
ik die kinderen zo’, zegt hij. Den Hartog las 
eind 2014 voor het eerst over het programma 
Bouw!, waarvan wetenschappelijk is bewezen 
dat het werkt. Leeszwakke leerlingen gaan 
veel beter lezen en het aantal diagnoses dys-
lexie vermindert met meer dan 60 procent. 
Dat effect is ook nog eens blijvend (zie kader). 

Den Hartog was direct enthousiast en 
zette een samenwerkingsproject op met 
dyslexie-instituut Leestalent en Lexima, de 
uitgever van Bouw!. Openbare basisschool De 
Boomgaard in Mijnsheerenland is een van de 
voorlopers , die er al voor de zomer van 2016 
mee zijn begonnen. Hier kunnen we zien hoe 
het programma in de praktijk werkt.

Preventieve aanpak
‘Het bijzondere is de preventieve aanpak’, 
zegt Den Hartog. ‘Het is voor het eerst dat 
leeszwakke kinderen al geholpen worden 
vóór ze in groep 3 met leesonderwijs 
beginnen. Tot nu toe was er eigenlijk alleen 
een behandeling achteraf: pas als de lees-
problemen zich voordeden, kwam er eerst 
remedial teaching en daarna dyslexiebehan-
deling op gang. Inmiddels krijgt al 8 procent 
van de kinderen de diagnose dyslexie. Daar 
komt nog eens bij dat leerlingen die een-
maal een leesachterstand hebben, dat bijna 
nooit meer inhalen.’ Directeur Maurice van 
de Lisdonk van obs De Boomgaard voegt 
toe: ‘Oudere leerlingen die een dyslexiever-
klaring krijgen, zie je vaak ophouden met 
leren. Hun motivatie valt weg, ze denken: 
‘Ik mankeer iets, ik kan dat toch niet’. Dat 
moeten we zien te voorkomen.’
De nieuwe methode pikt de ‘risicokinderen’ 
er al heel jong uit: halverwege groep 2. 

TEKST: LUCY BEKER

BEELD: RICK KEUS

Van links naar rechts: 
Maurice van de Lisdonk, 

Pierre den Hartog en 
Marleen Korf. Ze zijn 
enthousiast over de  

nieuwe methode.
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AANPAK DYSLEXIE

Zij gaan structureel op een speelse manier met letters 
oefenen. Van de Lisdonk: ‘Daar is één-op-één-begeleiding 
bij nodig, maar het mooie van deze methode is, dat de 
leerkracht dat niet altijd hoeft te doen. Ook anderen kunnen 
optreden als tutor. Daardoor is het in een gewone school te 
organiseren. Wij zetten achtstegroepers in.’ Uiteraard krijgen 
die achtstegroepers eerst een goede instructie, daar zorgt 
IB’er Welmoet Haverkate voor. 

Carmen en Lisa: tutor en pupil
Carmen uit groep 8 laat zien hoe ze het aanpakt als tutor 
voor haar pupil Lisa uit groep 2. Carmen zet de online 
oefeningen aan op een aanraakscherm. Het zijn spelling- en 
leesopdrachten en letterspelletjes. Bij elke les staan heldere 
instructies voor de tutor, waardoor Carmen direct feedback 
kan geven. Ze hebben er beiden plezier in. Als Lisa volgend 
jaar start in groep 3 heeft ze al een voorsprong, waardoor 
ze goed mee kan komen met de lessen ‘hakken en plakken’. 
Intussen lopen ook de extra oefeningen met Bouw! door, 
tot halverwege groep 4.
IB’er Haverkate legt uit hoe de zeer jonge ‘risicokinderen’ 
worden geselecteerd: ‘De leerkracht van groep 2 let op sig-
nalen die kunnen wijzen op dyslexie. Bijvoorbeeld: bepaalde 
beelden omkeren of de kleuren en weekdagen niet kunnen 
onthouden. Met die kinderen gaan we aan de slag.’ De ou-
ders zijn enthousiast en gaan in de vakanties zelf door met 
de online-oefeningen. 

Significant beter
In de Hoeksche Waard wordt het programma bovenschools 
aangeboden. De individuele scholen maken een implemen-
tatieplan. De betreffende leerkrachten en IB’er krijgen een 
cursus, verzorgd door projectleider Marleen Korf van Lexi-
ma. Zij is eerder op de Universiteit van Amsterdam afgestu-
deerd op implementatieonderzoek van deze methode. Korf: 

‘Het aantal leerlingen met leesproblemen 
neemt de laatste jaren fors toe. Maar als ze 
met Bouw! werken, gaan ze significant beter 
lezen, ontdekten wij. Ze belanden twee tot 
drie keer minder vaak in de dyslexiezorg. 
Er blijft altijd een groep over die ‘didactisch 
resistent’ is, zoals wij dat noemen, en een 
dyslexiebehandeling nodig heeft. Maar die 
groep wordt kleiner door deze aanpak.’

Een miljoen besparen
Aan de implementatie en uitvoering van 
het programma hangt wel een prijskaartje. 
In totaal worden de kosten in de Hoek-
sche Waard voor vijf jaar op bijna acht ton 
geraamd. De licentiekosten voor Bouw! be-
dragen daarvan ongeveer 5%, verder gaat 
het om scholings- en implementatiekosten. 
De gemeenten nemen 208.500 euro voor 
hun rekening, verdeeld over vijf jaar. De rest 
wordt bekostigd door het Samenwerkings-
verband. Volgens Pierre den Hartog een 
goede investering. Want: ‘Het rendement 
is enorm. De komende vijf jaar besparen 
we in totaal zeker een miljoen euro op 
dyslexiezorg. Maar het allerbelangrijkste is 
het voor de kinderen. Elk kind dat we van 
leesproblemen af kunnen helpen, is er een. 
Zo verliezen we minder talent.’ |

‘We besparen straks een 
miljoen op dyslexiezorg’

Carmen uit groep 8 
begeleidt Lisa uit groep 2 
bij de Bouw!-oefeningen.

Blijvende resultaten

Het effect van het interventiepro-
gramma Bouw! is door de Universiteit 
van Amsterdam wetenschappelijk 
onderzocht met een controlegroep 
die op de traditionele manier werd 
geholpen. Vastgesteld werd dat het 
aantal kinderen dat leesproblemen 
en dyslexie ontwikkelde in de groep 
die met Bouw! werkte, maar liefst 
60 procent lager uitkwam dan in de 
controlegroep. Dezelfde leerlingen 
zijn enkele jaren later opnieuw keer 
getest in groep 7 en 8 en daar bleken 
de resultaten nog steeds zichtbaar. 
De methode Bouw! is uitgegeven 
door Lexima en wordt inmiddels 
op meerdere scholen in het land 
gebruikt. Meer informatie op 
www.lexima.nl.



Dé vakbeurs voor professionals 
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Wil jij weten wat de 
laatste trends zijn op het 
gebied van bewegend 
leren? Zoek jij slimme 
oplossingen voor bouw 
& beheer? Wil jij weten 
wat Onderwijs 2032 
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INSPIRATIEDAGEN  
BOUWEN AAN ONDERWIJS 
OP MAAT
 
Op zoek naar succesvolle praktijkvoorbeelden 
van leren en onderwijzen op maat? Kom dan 
naar één van de regionale Inspiratiedagen 
van Stichting VO-content! Docenten en 
schoolleiders wisselen hun ervaring uit over 
gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.

Meld je aan!

www.vo-content.nl/inspiratiedagen

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een 
handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

Het Liliane Fonds zoekt gastsprekers voor het geven van gastlessen op scholen  
binnen het primair onderwijs. Het betreft een vrijwillige functie. 

Doel van de gastlessen is bewustwording  van de leefsituatie van kinderen  
met een handicap in ontwikkelingslanden.

Mail naar: rvboekel@lilianefonds.nl  -  www.lilianefonds.nl
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Fit en geconcentreerd 
in de klas

Erben Wennemars loopt met de 
kinderen van obs De Toermalijn 
in Rotterdam.

70 - een kwartiertje naar buiten. ‘We rennen 
rond ons gebouw, dus we hoeven niet ver 
weg. De meesten rennen, maar er zijn er 
ook die liever wandelen. We gaan daar niet 
heel strikt mee om. Je ziet dat de kinderen 
fris in de klas terugkomen. Ze weten heel 
goed hun balans te vinden. Ook de ouders 
zijn enthousiast. Ze vinden dat alle scholen 
in Nederland dit zouden moeten doen.’ 

Drie rondjes van 500 meter
Een andere openbare basisschool die de 
Daily Mile heeft omarmd, is De Tweespan in 
het dorp Heenvliet bij Spijkenisse. Locatie-
leider Sanne Moonen: ‘Wij stimuleren onze 
leerlingen om veel te bewegen, dus dit 
past daar precies in. We krijgen hulp van 
een moeder die runningtherapeute is. Zij 
leert de kinderen wat een goede loophou-
ding is en hoe ze hun ademhaling kunnen 
reguleren.’ De ongeveer 60 leerlingen uit de 
groepen 4 tot en met 8 maken elke dag drie 
rondjes van 500 meter door de verkeerslu-
we wijk waarin de school staat. ‘In januari 
willen we een loop organiseren, dus de 
kinderen werken echt naar iets toe.’ 

The Daily Mile past bij de campagne Gratis 

Bewegen: gewoon doen! van het platform 

Jongeren Op Gezond Gewicht. Meer informa-

tie staat op de website thedailymile.co.nl. |

‘Even 
buiten 
rennen 

kost niks 
en levert 
veel op’

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

BEELD: JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

Dit najaar was in Rotterdam 
het officiële startschot van de 

Daily Mile Nederland: elke dag 
een kwartier bewegen om fit 
en geconcentreerd in de klas 

te zitten.

D
e Daily Mile komt overwaaien uit 
Schotland. De directeur van een 
basisschool daar werd gecon-
fronteerd met dikke leerlingen 

die er ongezond uitzagen en een slechte 
conditie hadden. Met het invoeren van de 
Daily Mile bracht zij hierin verandering. 
De leerlingen vielen af en werden fitter. 
Bovendien gingen ze na het rennen gecon-
centreerder aan het werk en kwam er meer 
rust in de school. Het doel van de Daily Mile 
is dus niet alleen het verbeteren van de 
fysieke gezondheid van kinderen, maar ook 
van hun emotionele en sociale gezondheid.

Gewoon even tussendoor
Schaatser Erben Wennemars en de Rotter-
damse sportwethouder Adriaan Visser heb-
ben dit najaar in Rotterdam het officiële start-
schot gegeven voor de Daily Mile Nederland. 
Dat deden ze bij openbare basisschool De 
Toermalijn in Rotterdam-Zuid. ‘Er zijn heel 
veel discussies over wat er allemaal moet op 
een school, maar dit kost eigenlijk geen tijd, 
dit kan er gewoon even tussendoor’, vertelde 
Wennemars. ‘De kinderen zijn enthousiast, 
de leraren ook, het kost niks en het levert 
veel op. Ga naar buiten, ga rennen en binnen 
een kwartier ben je weer in de klas!’
Directeur Anneke Heerkens van openbare 
basisschool De Kleine Wereld in Oss deelt 
het enthousiasme. Haar school doet sinds 
september mee aan de Daily Mile. Elke 
ochtend rond 9 uur gaan alle leerlingen van 
groep 1 tot en met 8 - dat zijn er in totaal 
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Excursietip!
TEKST:  LUCY BEKER   BEELD: LUUC JONKER

Wereldoorlog. ‘Lummelen in de linie, wach-
ten op de vijand’, heet dat programma. De 
leerlingen volgen een soldaat die gelegerd 
was in het Fort bij Vechten. Aan de orde 
komen onder meer oorlogscommunicatie, 
spionage, de aardappelcrisis en het leven 
van alledag tijdens de mobilisatie.

Romeinse tijd
Jongere leerlingen uit de groepen 3-4 
kunnen in het fort op zoek gaan naar 
planten en dieren zoals vleermuizen. Hoe 
leven die dieren en hoe werkt echolocatie?  
Ten slotte is er voor de groepen 5 en 6 een 
programma over de Romeinse tijd en het 
castellum Fectio, dat vlakbij Fort bij Vechten 
is opgegraven. Daarover gaat een interac-
tieve tentoonstelling die van alles laat zien 
over deze historische locatie aan het begin 
van onze jaartelling. Er zijn aanwijzingen dat 
de Romeinse keizer Caligula (12-41 na Chr) 
zelf in dit castellum is geweest. |

Meer informatie over het educatief 
aanbod op www.waterliniemuseum.nl.

Een echt fort, dat spreekt altijd 
tot de verbeelding. Er zijn er 

nog heel wat in Nederland, 
maar waar werden ze vroeger 

voor gebruikt? Dat is te zien 
in het Waterliniemuseum 

in het Fort bij Vechten in 
Bunnik. Een betrekkelijk 

nieuw museum, dat diverse 
educatieve programma’s biedt 
voor het primair en voortgezet 

onderwijs.

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen hier 
ontdekken hoe de beroemde Waterlinie in 
vroeger eeuwen werkte voor de verdedi-
ging van steden. Er is op de binnenplaats 
een grote maquette, waar de kinderen 
zelf de sluizen kunnen openzetten om te 
zien wat er dan in de polders gebeurt: hoe 
water een effectief wapen wordt en de 
vijand tegenhoudt. Vijf personages nemen 
de leerlingen mee in die geschiedenis. Zo 
komen de opstand, de Franse bezetting 
en het rampjaar 1672 tot leven. Het is zelfs 
mogelijk om met een virtual reality-bril 
op over de waterlinie te vliegen, terwijl hij 
onder water is gezet. Voor de scholen zijn 
er voorbereidingslessen en een doe-route.

Lummelen in de linie
Een ander programma, gericht op de on-
derbouw van het vmbo, gaat over de Eerste 

De waterlinie: een 
effectief wapen 

| Beeld van de tentoonstelling.
� Bij de grote maquette is te zien wat er gebeurt 
als je de sluizen opendraait.

Het Waterliniemuseum in Fort bij      Vechten



Hoe zit het 
nu precies?1

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. 
U kunt ook kijken op www.vosabb.nl > 
helpdesk > veelgestelde vragen.

?
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3
2 Klokkenluidersregeling

Is het verplicht om in de 
klokkenluidersregeling 
specifiek op te nemen dat 
ouders ook een melding 
mogen doen? 

De wet Huis voor Klokkenluiders 
geeft aan dat werkgevers een 
regeling moeten opstellen waarin 
onder meer wordt bepaald hoe 
en bij wie werknemers een ver-
moedelijke misstand binnen de 
organisatie kunnen melden. 
De wet heeft betrekking op werk-
nemers en werkgevers. VOS/ABB 
heeft een model opgesteld dat 
werkgevers in het onderwijs kun-
nen gebruiken.

Wettelijk gezien hoeft in de rege-
ling niet te worden opgenomen 
dat ook ouders of wettelijke ver-
tegenwoordigers van leerlingen 
een melding kunnen doen. Deze 
optie is facultatief. De door ons 
opgestelde klokkenluidersregeling 
voorziet wel in deze mogelijkheid.  
Hier hebben wij, in het kader van 
het bevorderen van de kwaliteit 
van het onderwijs, bewust voor 
gekozen.

Salariskorting

Is het verplicht om 
salariskorting toe te passen 
als een werknemer langer dan 
één jaar ziek is? 

Het antwoord op deze vraag is 
ja. De CAO PO en de CAO VO 
schrijven dwingend voor dat de 
werkgever de salariskorting van 
30% in het tweede ziektejaar 
moet toepassen. Dit betekent dat 
de werkgever niet kan besluiten 
om de salariskorting niet toe te 
passen. Deze salariskorting werkt 
ook door in de uitlooptoeslag, 
het schaaluitloopbedrag en de 
toelage die directeuren kunnen 
ontvangen.

Regeling spaarverlof

Kunnen werknemers in 
het primair onderwijs nog 
gebruikmaken van de 
Regeling spaarverlof?

Onder de oude CAO PO hadden 
werknemers de mogelijkheid om 
maximaal 131 uur op jaarbasis 
te sparen. De gespaarde uren 
konden werknemers op een later 
moment inzetten als verlof. Met 
de invoering van de 40-urige 
werkweek op 1 augustus 2015 
is deze mogelijkheid komen te 
vervallen. 

In de nieuwe CAO PO is bepaald 
dat werknemers met een lopende 
vastgelegde afspraak om verlof te 
sparen, nog wel de mogelijkheid 
hebben om deel te nemen aan 
de Regeling spaarverlof. Over de 
opname van het spaarverlof is 
verder bepaald dat de werkgever 
een regeling kan vaststellen voor 
de volgorde waarin verzoeken 
worden gehonoreerd als het 
vanwege onvoldoende forma-
tieruimte niet mogelijk is aan alle 
verzoeken te voldoen. De PGMR 
moet instemmen met die rege-
ling. Als hiervoor geen regeling 
is getroffen, worden aanvragen 
behandeld in volgorde van bin-
nenkomst.



VRAAG & ANTWOORD

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders 
van schoolgaande kinderen. Voor vragen of persoonlijk 
advies neemt u contact op met de informatiedienst, 
via vraag@oudersonderwijs.nl, of op schooldagen 
van 10 tot 15 uur via telefoonnummer 0800-5010 
(kies toets 1 voor onderwijs). U kunt ook kijken op 
www.oudersonderwijs.nl

?
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4
65

Inschrijven basisschool

Vanaf welke leeftijd mogen 
kinderen op een basisschool 
worden ingeschreven?

In artikel 40 van de Wet op het 
primair onderwijs staan de regels 
voor de aanmelding van leerlin-
gen op een basisschool. Scholen 
mogen hiernaast nog eigen 
regels hanteren, zoals voorrang 
voor broertjes of zusjes, zolang 
deze niet in strijd zijn met de 
wettelijke bepalingen. 

In de wet staat dat ouders een 
kind schriftelijk kunnen aan-
melden voor toelating tot de 
basisschool vanaf de dag waarop 
het kind de leeftijd van drie jaar 
bereikt. Dus niet eerder dan dat 
moment. Het schoolbestuur moet 
binnen zes weken na aanmelding 
een beslissing over een aanmel-
ding nemen.
Ouders mogen hun kind voor 
meer dan één school tegelijkertijd 
aanmelden, maar moeten dit 
aan de betreffende scholen laten 
weten. Schoolbesturen mogen 
onderling geen afspraken maken 
die deze mogelijkheid verbieden.

Wanneer scholen een kind 
weigeren, moet schriftelijk worden 
uitgelegd waarom dit kind niet 
wordt toegelaten. Ouders kunnen 
dan binnen 6 weken schriftelijk be-
zwaar indienen. Het schoolbestuur 
moet dit bezwaarschrift binnen 
4 weken behandelen. Informatie 
over weigeringsgronden vindt u op 
www.oudersonderwijs.nl/thema-s/
schoolkeuze.

Inzage schoolwerk

Hebben ouders recht op 
inzage in gemaakt schoolwerk 
zoals werkjes, toetsen, 
opdrachten en schriftelijke 
overhoringen?

Er zijn geen specifieke wettelijke 
regels over de inzage, het kopiëren 
en het bewaren van gemaakt 
schoolwerk. Scholen kunnen hier-
voor eigen beleid opstellen. Op de 
meeste scholen kan het gemaakte 
schoolwerk wel worden ingezien, 
of wordt het klassikaal besproken 
of meegegeven naar huis.

De meeste scholen nemen alleen 
de resultaten van gemaakte 
toetsen op in het leerlingdossier. 
Als ook de toets of het school-
werk van de leerling in het dossier 
zit, dan hebben ouders recht op 
inzage en een kopie daarvan. Op 
het leerlingdossier is namelijk de 
Wet Bescherming Persoonsgege-
vens van toepassing. Daarin staat 
dat ouders het recht hebben op 
inzage en kopie van gegevens 
die scholen verwerken over een 
leerling. 

Er bestaat geen recht op inzage of 
kopieën van de vragen of gegeven 
antwoorden, een uittreksel van het 
antwoordenblad of een correctie-
model. Het staat ouders en leerling 
natuurlijk vrij om dit wel te vragen 
bij de leerkracht of docent.
Ouders en leerlingen hebben 
bijvoorbeeld altijd recht op inzage 
(en een kopie) van het resultaat 
van de eindtoets van de basis-
school, alle gemaakte centrale 
examens en de rekentoets.

Kerstviering verplicht?

Zijn leerlingen verplicht om de 
kerstviering van hun school 
bij te wonen?

Het hangt af van het eigen school-
beleid of leerlingen verplicht 
zijn mee te doen aan de kerst-
viering op school. Er geldt een 
verplichting als de viering deel 
uitmaakt van het schoolplan en 
wordt gerekend tot onderwijstijd 
- ook als zo’n viering in de avond 
plaatsvindt. Bij een afwijking van 
het standaardlesrooster (dus als 
de activiteit is verplaatst naar de 
avonduren) wordt dit aan het 
begin van het schooljaar meege-
deeld via de schoolgids. 

Als ouders bezwaren hebben 
tegen een viering, dan kunnen 
zij een vrijstelling aanvragen bij 
het schoolbestuur. Mocht het 
bevoegd gezag deze vrijstelling 
verlenen, dan moet ook worden 
aangegeven welke vervangende 
onderwijsactiviteit voor de viering 
in de plaats komt. 
Als de vieringen geen onderdeel 
zijn van het onderwijsprogramma, 
dan zijn het extra activiteiten en is 
de deelname vrijwillig.
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BOEKEN

Nieuw in de

Een selectie uit recent verschenen boeken en andere 
publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs. 

boekenkast

Positieve psychologie
Auteurs:  Ilona Boniwell & Lucy Ryan  | Aantal pagina’s:  248  | 

Prijs:  € 39,90

Pubers en pre-pubers kun-
nen het soms moeilijk heb-
ben in de wereld van van-
daag. Leraren kunnen hen 
helpen met de instrumenten 
uit dit boek, dat gaat over 
het ontwikkelen van veer-
kracht en zelfvertrouwen 
bij leerlingen van 10 tot 15 
jaar: pubers en pre-pubers. 
Er staan 34 lessen in die 
leraren kunnen gebruiken 
om leerlingen te inspireren. 
De activiteiten sluiten aan bij 
de leefwereld van jongeren 
met YouTube-filmpjes en 
muziek. Handouts zijn te 
downloaden.

De lessen zijn geschreven 
door Ilona Boniwell en Lucy 
Ryan, die wetenschappe-
lijke inzichten over posi-
tieve psychologie hebben 
vertaald naar een eigentijds 

programma. Boniwell is een 
prominente psycholoog 
die in Londen de eerste 
masteropleiding toegepas-
te positieve psychologie 
opzette. Ook Lucy Ryan 
is daarbij betrokken. Ryan 
heeft daarnaast een eigen 
praktijk voor positieve psy-
chologie in Engeland.

Methodiek Oudergericht Pedagogisch 
Adviseren
Auteurs:  Sonja Ehlers en Meta Kuipers  | Aantal pagina’s:  248  | 

Prijs:  € 34,90  | ISBN: 9789088506970

Leraren krijgen nogal eens 
vragen van ouders bij 
opvoedingsproblemen. Zo’n 
pedagogisch advies gaat 
meestal over kinderen, maar 
de auteurs van dit boek 
vinden dat het eigenlijk over 
de ouders moet gaan. Zij 
vinden het belangrijk dat 

ouders reflecteren op hun 
wijze van opvoeden en pe-
dagogische kennis integre-
ren in hun eigen handelen. 
Dit boek biedt professio-
nals in onderwijs en zorg 
handvatten om samen met 
de ouders tot een persoon-
lijk advies te komen, een 
advies dat – beter dan een 
algemeen opvoedadvies 
- aansluit bij de specifieke 
opvoedingsvraag van de 
betrokken ouder. De Metho-
diek Oudergericht Peda-
gogisch Adviseren (Opad) 
wordt stapsgewijs beschre-
ven en toegelicht met 
voorbeelden. Een nuttig en 
bruikbaar naslagwerk.

Jongensbrein/Meisjesbrein
Auteur:  Betsy van de Grift  | Prijs:  € 21,50  | 

ISBN:  9789088506765

Na drie eerdere breinboe-
ken over het jonge kind 
komt Betsy van der Grift 
nu met dit boek, waarin ze 
ingaat op de verschillen 
tussen jongens en meisjes 
tot 7/8 jaar. Ze laat zien dat 
het gedrag van jongens en 
meisjes slechts voor een 
klein deel verklaard kan 
worden uit genderverschil-
len; het komt meer door 
verschil in breinontwikke-
ling. Leren jongens en meis-
jes anders? Ja, maar vooral 
door tempoverschillen op 
die leeftijd. Het tweede deel 
van het boek bevat opvoed- 
en onderwijsstrategieën 
met tips voor professionals 
over het omgaan met brein-

verschillen in het onderwijs. 
Het derde deel is een essay 
over het kleuterjongetje en 
zijn positie in de kleuter-
bouw van de basisschool. 

Rector worden? Ja, leuk
Auteur: Jan Verhulst  | Aantal pagina’s: 160  | Prijs:  € 24,90

Auteur Jan Verhulst 
beschrijft in dit boek wat 
het werk van een rector in 
het voortgezet onderwijs 
inhoudt: omgaan met 
docenten, schoolleiding 
en bestuurders; beleid 
maken en realiseren en de 
spanning die daarbij hoort. 
Hij schrijft openhartig en 
persoonlijk vanuit zijn eigen 
ervaring als rector. Verhulst 
begint bij het begin: zijn 
sollicitatie. Vervolgens be-
kijkt hij kritisch de beroeps-
praktijk. De vele praktijk-
voorbeelden die hij geeft, 
maken het boek levendig, 
herkenbaar en toegankelijk. 
Verhulst eindigt met een 
reeks praktische adviezen 

voor de beginnende rector. 
En de conclusie: ‘Rector 
vind ik een heel aantrekke-
lijk beroep met succes en 
toeval in het bouquet. Maak 
het verschil daartussen.’ Dit 
boek is uitsluitend te bestel-
len via het mailadres 
rectorworden@gmail.com.

‘Rector worden? Ja, leuk!’ neemt je mee in 

de arena van een rector in het Voortgezet 

Onderwijs. Alle aspecten van het werk van de 

rector komen langs: omgang met docenten, 

schoolleiding en bestuurders, beleid maken 

en realiseren in de spanning die daarbij hoort. 

Geïllustreerd met levendig beschreven 

praktijksituaties verheldert Jan Verhulst 

met ernst en humor de kijkrichtingen van 

rectoren, bestuurders en beleidsmakers op 

zeer toegankelijke wijze. Dat is belangrijk om 

gevoel te krijgen voor het rectorswerk.

Dit boek is een aanrader voor wie rector wil 

worden, voor wie rector wil blijven én voor 

bestuurders, ook buiten de onderwijssector.

Beleidsmakers, adviseurs, toezichthouders, 

inspecteurs en wetenschappers die echt 

willen weten hoe het zit, krijgen met Rector 

worden? Ja,leuk! een zeer aantrekkelijke 

entrée in de beroepspraktijk van een rector. 

R
ector w

orden? Ja, leuk!            Jan V
erhulst

Rector worden?

                  Ja, leuk!

Jan Verhulst

“schrijvend hield ik voor ogen: dat had ik willen 

lezen voordat ik rector werd”.

Jan Verhulst was rector op zowel zwakke als excellente scholen. 

Zijn laatste school was drie jaar achtereen excellent en behaalde 

drie keer de KNAW onderwijsprijs. 

“Rector worden? Ja, leuk!” schreef hij voor hen die rector willen 

worden, zijn en blijven.

Een blik in de rectorskeuken 

          met een opgeruimd aanrecht,

                    een onopgeruimd keukenkastje en

                              een verontrustend lekkende afvoer



35NAAR SCHOOL!

JURIDISCH ADVIES

Toelaatbaarheidsverklaring: 
goed motiveren

S
inds 1 augustus 2014 beslist het 
samenwerkingsverband voor 
passend onderwijs of een leerling 
toelaatbaar is tot het speciaal basis-

onderwijs (sbo) of het (voortgezet) speciaal 
onderwijs.. Het samenwerkingsverband geeft 
dan een toelaatbaarheidsverklaring af. Sinds 1 
januari 2016 is ook een tlv nodig voor de toe-
lating tot het praktijkonderwijs en leerwegon-
dersteunend onderwijs in het vmbo.

In dit artikel gaat we nader in op de tlv voor 
het speciaal basisonderwijs omdat we daar 
op de Helpdesk vaak vragen over krijgen. 

Schoolbestuur vraagt aan
Het schoolbestuur van de school waar 
de leerling is aangemeld of ingeschreven,  
vraagt bij het samenwerkingsverband de 
toelaatbaarheidsverklaring aan. Uitgangs-
punt is dat de school met ouders bespreekt 
welke ondersteuning een leerling nodig 
heeft. Het samenwerkingsverband beslist 
vervolgens of de leerling toelaatbaar is. Het 
schoolbestuur van de speciale basisschool 
beslist of de leerling wordt toegelaten. 

In de wet zijn geen criteria voor het afgeven 
van een tlv opgenomen. Het samenwer-
kingsverband bepaalt zelf de criteria en 
de procedure. Ook zijn er geen wettelijke 
bepalingen over de duur van de geldigheid 
van een tlv voor het sbo. Het samenwer-
kingsverband kan dit zelf bepalen. De 
criteria en procedure moeten wel worden 
vastgelegd in het ondersteuningsplan van 
het samenwerkingsverband. 

Twee deskundigen geven advies
Voordat het samenwerkingsverband een 
besluit kan nemen over de toelaat-
baarheidsverklaring, moeten twee 
deskundigen advies geven. De 
eerste is een orthopedagoog 
of psycholoog. Afhankelijk 
van het ontwikkelingsper-
spectief van de leerling 
geeft ten minste één tweede 

deskundige advies. Dit is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een 
kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Tegen een beslissing over een tlv kunnen ouders, maar ook het schoolbe-
stuur, bezwaar indienen. Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht 
voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te 
hebben. Die commissie brengt advies uit aan het samenwerkingsverband 
dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. 

Uitspraak Bezwaaradviescommissie
Recentelijk is er een uitspraak geweest van de Landelijke Bezwaaradvies-
commissie Toelaatbaarheidsverklaring waarbij moeder het niet eens was 
met de aanvraag van de tlv. Volgens de commissie was de tlv in overeen-
stemming met de procedure en eisen van het samenwerkingsverband 
afgegeven, maar de schriftelijke motivering van de beschikking was onvol-
doende. Zo moet de motivering verwijzen naar de deskundigenadviezen, 
iets wat het samenwerkingsverband niet had gedaan. Dit moest hersteld 
worden. Uit deze uitspraak volgt derhalve dat een besluit tot afgifte van een 
tlv deugdelijk gemotiveerd moet zijn. 

Juridisch advies nodig? 
De Helpdesk van VOS/ABB is dagelijks bereikbaar via 0348-405250 
van 08.30 tot 12.30 uur of via helpdesk@vosabb.nl.

Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig. De Helpdesk van 
VOS/ABB krijgt daar vaak vragen over. Daarom in dit 
artikel informatie over de toelaatbaarheidsverklaring 
(tlv). Uit een recente bezwaarprocedure blijkt dat een 
tlv altijd goed gemotiveerd moet zijn.

MR. HAFIDA AMZIAB, 

JURIDISCH ADVISEUR HELPDESK VOS/ABB



Thema 2015: Kinderrechten en Mensenrechten 
De week van 16 t/m 20 maart 2015 staat in het teken van de Rechten van 
het Kind en de Rechten van de Mens. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs organiseren allerlei activiteiten. Doet u ook mee?

Meer informatie
www.openbaaronderwijs.nu
@ikbenwelkom

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

In de School!Week laten openbare scholen zien hoe belangrijk thema’s als diversiteit, wederzijds respect, culturele achtergrond 

en levensbeschouwing zijn. Dit staat ook centraal in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

De School!Week wordt jaarlijks in week 12 georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

TROTS OP HET 
OPENBAAR 
ONDERWIJS.
School!Week 2015. De campagneweek 
van het openbaar onderwijs 16-20 maart.
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TROTS OP HET
OPENBAAR
ONDERWIJS.
School!week 2017. De campagneweek
van het openbaar onderwijs 20-24 maart.

De week van 20 t/m 24 maart 2017 staat in het teken van het recht van elk 
kind op goed onderwijs. 
VOS/ABB organiseert allerlei activiteiten. Doet u ook mee?

Thema 2017: ‘Welkom op School!’

In de School!Week laten openbare en algemeen toegankelijke scholen zien hoe belangrijk thema’s als diversiteit, wederzijds respect, 

culturele achtergrond en levensbeschouwing zijn. Dit staat ook centraal in de kernwaarden van het openbaar en algemeen  

toegankelijk onderwijs. De School!Week wordt jaarlijks in week 12 georganiseerd door VOS/ABB.


