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REDACTIONEEL 
BEELD: MARTINE SpRANgERS 

Kleine scholen scoren vaker zwak dan grote scholen, zegt de Onderwijsraad. Daar-
om moeten scholen met minder dan 100 leerlingen de deuren sluiten. Bovendien is 
het een dure hobby, die kleine scholen, want er moet relatief veel personeel worden 
aangesteld. En we moeten niet vergeten dat er tegenwoordig ook in de lente in de 
oude schoolgebouwen flink moet worden gestookt. In deze barre tijden, niet alleen 
in economisch opzicht, let de Onderwijsraad gelukkig op de centen. De oplossing zie 
je al van mijlenver aankomen: schaalvergroting. Mocht het plannetje onverhoopt 
bewaarheid worden, dan moeten meer dan 600 van de ruim 2600 openbare basis-
scholen de deuren sluiten. Geen halve maatregel, maar de kwaliteit van ons onderwijs 
is per slot van rekening in het geding.

Toch ligt dat wel wat genuanceerder. De Onderwijsinspectie meldde vorig jaar dat er 
steeds minder zwakke kleine scholen zijn. Volgens het onderwijsverslag van 2010/2011 
is nog zes procent van de kleine scholen (tot 100 leerlingen) zwak en een half procent 
zeer zwak. Van de grotere scholen is gemiddeld drie procent zwak en eveneens een 
half procent zeer zwak. De Besturenraad wilde weten om hoeveel leerlingen het gaat. 
Dat viel prima uit te rekenen. In totaal zitten 56.000 kinderen op een zwakke of zeer 
zwakke school. Daarvan zitten er 6.000 op een kleine school met minder dan 100 
leerlingen. Bijna tien keer zoveel kinderen, zo’n 50.000, zitten dus op zwakke grote 
scholen, maar die blijven gewoon open. Je gaat je toch afvragen wat je oplost met het 
sluiten van kleine scholen, behalve kostenbesparingen.

Steeds vaker dwingen teruglopende leerlingenaantallen scholen en schoolbesturen 
tot samenwerking. In School! heeft u daar al veel succesvolle voorbeelden van gezien. 
Toch is het verstandig dat de Onderwijsraad meer experimenteerruimte wil voor 
scholen om samen te werken, nu zijn er soms nog te veel wettelijke belemmeringen. 
Ondanks het pleidooi voor meer samenwerking zegt de Onderwijsraad ook dat er op 
redelijke afstand ten minste een openbare en een bijzondere school moeten zijn om 
uit te kunnen kiezen. Dat ook een bijzondere school wordt gewenst, viel te verwachten 
gezien de warme woorden die de raad eerder sprak over het verzuilde onderwijsbestel. 
Maar in het door de raad veelgeprezen grondwetsartikel 23 staat ook, om precies te 
zijn in lid 4, dat ‘in elke gemeente van overheidswege voldoend openbaar algemeen 
vormend lager onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal scholen.’ Als het 
de Onderwijsraad dus echt menens is met schaalvergroting én samenwerking, dan is 
een pleidooi voor afschaffing van het verzuilde onderwijsbestel slechts een kwestie 
van tijd. Alle kinderen in de toekomst onverdeeld naar een goede school, wat een 
winst. Om over kostenbesparingen nog maar te zwijgen. <

Kostenbesparingen

Michiel Jongewaard
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info@rapportomslagen.nl
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wanneer je een tien wil scoren
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Filosoferen met Kinderen 
Filosoferen maakt je denken scherp.  
Het inspireert, relativeert en maakt toleranter. 

Lesprogramma’s: burgerschap, pesten en meer
Trainingen: zaterdagen 8 & 15 juni, 2 & 9 november 
Schrijf je in voor de training of bezoek de sites!

 
 

www.wonderwhy.nl en www.wereldwijsfilosoferen.nl 

HET NIEUWE CURSUSAANBOD VOOR MR-EN GMR-LEDEN STAAT 
ONLINE. EN OOK WANNEER U BEHOEFTE HEEFT AAN ADVIES OVER 
MEDEZEGGENSCHAP BIJ PASSEND ONDERWIJS, KRIMP OF FINANCIËN, 
BENT U AAN HET JUISTE ADRES BIJ DE VOO.

VOO is een onafhankelijk expertise-
centrum, met speciale aandacht voor 
medezeggenschap in het primair en 
voortgezet onderwijs: opleider voor 
ouders, personeel en leerlingen in 
de medezeggenschapsraad, met 
gespecialiseerde adviseurs en een 
landelijk netwerk van trainers. 

    Voor nieuwe MR-leden: MR-Start, 
op 50 centrale plaatsen in het land 
of uw eigen school

    Voor verdieping of herhaling: 
MR-Verdieping of MR Maatwerk

    VOO Servicekaart: voor begeleiding 
en advies 

Onze inspiratie
Aan onze trainingen nemen ouders, 
leerkrachten en schoolleiders 
deel. Vaak gezamenlijk, omdat 
de MR vooral effectief is als de 
verschillende geledingen goed 
met elkaar samenwerken. Sterke 
medezeggenschap bereik je ‘niet apart 
maar samen’. 

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

E X PERT ISECENTRUM  MEDE ZEGGENSCHAP

LID VAN MR OF GMR?
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Inhoud geven aan respect
Net voor de campagne School!Week hebben VOS/ABB en de Stichting Dag van 
Respect een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend. Daarin staat dat 
beide organisaties zich willen inzetten om in het (openbaar) onderwijs inhoud 
te geven aan respect.

Namens VOS/ABB tekende directeur 
Ritske van der Veen, namens de Stich-
ting Dag van Respect zette voorzitter 
rabbijn Soetendorp zijn handtekening. 
Dat gebeurde in hogeschool InHolland 
in Haarlem, tijdens de Pre-School!Week 
Tour 2013. Daarna vertelde rabbijn Soe-
tendorp wat respect voor hem betekent 
en hoe mensen daar in hun eigen le-
ven inhoud aan kunnen geven. Het 
was de eerste van een reeks inspire-
rende bijeenkomsten in het land, ter 
voorbereiding op de actieweek, van 18 
tot 22 maart, die is georganiseerd door 

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs.
Tijdens de School!week hebben ook dit 
jaar weer heel veel scholen activiteiten 
georganiseerd om aan hun leerlingen, 
de ouders en de hele buurt concreet te 
laten zien wat de toegevoegde waarde 
van openbaar onderwijs is. Veel scho-
len maakten er een feest van, compleet 
met rode loper, gebak, dans, fi lm of the-
ater, of uitstapjes naar bijvoorbeeld het 
plaatselijke raadhuis. < Op de pagina’s 
13 t/m 15 van dit nummer een sfeerver-
slag van de School!Week 2013.

Geen 
inventarisatie-
plicht asbest!
Een opmerkelijke stap van het kabinet: 
schoolbesturen worden toch niet wette-
lijk verplicht om asbestinventarisaties 
uit te voeren. 

In 2011 kwam er uit de Tweede Kamer 
een oproep om in alle schoolgebouwen 
van vóór 1994 een asbestinventarisa-
tie te laten uitvoeren. Dat is voorals-
nog maar in de helft van de gevallen 
gebeurd. De huidige staatssecretaris, 
Wilma Mansveld, van Milieu heeft 
inmiddels laten weten dat er geen wet-
telijke plicht komt en dat ze tevreden is 
over het feit dat de helft van de betref-
fende gebouwen op de aanwezigheid 
van asbest is geïnventariseerd.
Desondanks blijft het voor scholen ver-
standig om een asbestonderzoek te laten 
uitvoeren. Dit is niet alleen van belang 
voor de gezondheid van alle gebruikers 
van een schoolgebouw, maar ook voor-
komt u daarmee dat er in de toekomst 
schadeclaims worden ingediend van-
wege de aanwezigheid van het kanker-
verwekkende materiaal.
Schoolbesturen die asbestinventarisa-
ties willen laten uitvoeren, kunnen dat 
tegen gereduceerd ledentarief laten doen 
via het bedrijf Oesterbaai. De korting die 
leden van VOS/ABB kunnen krijgen, be-
draagt afhankelijk van de omvang van 
het gebouw al snel 1000 euro per keer. < 
Zie www.vosabb.nl (Over VOS/ABB > Lid-
maatschap > Ledenvoordeel).

Educatief partnerschap
VOS/ABB heeft een katern over educatief partnerschap gepubliceerd. Alle 
scholen en schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, hebben het in 
maart toegestuurd gekregen.

Met educatief partnerschap kunnen 
schoolbesturen en scholen in het pri-
mair en voortgezet onderwijs samen 
met ouders de kwaliteit van het on-
derwijs optimaliseren. Beleidsme-
dewerker Simone Baalhuis heef t 
het katern geschreven. Zij is daarbij 

ondersteund door adjunct-directeur 
Anna Schipper van VOS/ABB. Het mi-
nisterie van OCW heeft een financiële 
bijdrage geleverd.
< De digitale versie staat op het beslo-
ten ledengedeelte van www.vosabb.nl 
(Downloads > Katernen).

Ritske van der Veen en rabbijn Soetendorp bezegelen de intentieverklaring.
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Wethouder onthult TOP-certificaat
Wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam 
onthulde in de School!Week het bordje 
TOP-school op de gevel van obs Het Plus-
punt in de wijk Prinsenland. Het werd een 
feestelijk moment waar de kinderen graag 
bij hielpen. Het predicaat TOP staat voor 
Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld en 
is toegekend door VOS/ABB omdat Het Plus-

punt, een school met 355 leerlingen, al jaren 
invulling geeft aan passend onderwijs voor 
alle kinderen. Hier zitten kinderen met en 
zonder een beperking door elkaar in de klas-
sen. Na de onthulling van het bordje was er 
ook nog een Lentemarkt op Het Pluspunt, 
waarmee de school meedeed aan de actie 
School!Week (zie ook pagina 13 t/m 15). <

Vijf gelijke dagen
Leden van VOS/ABB kri jgen korting op een masterclass over het vijf-gelijke-dagen-
model. De masterclass wordt verzorgd door Jan Littink van Leeuwendaal Onderwijs.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen 
en/of (kinderopvang)organisaties die an-
dere schooltijden willen volgens het vijf-
gelijke-dagenmodel. De ervaringsdeskun-
digen Lia Huisman en Fred Butje van de Da 
Costaschool in Hilversum geven een toe-
lichting. De masterclass is op donderdag 
25 april van 13 tot 16 uur in het kantoor van 

Leeuwendaal in Woerden (dezelfde locatie 
als het kantoor van VOS/ABB). Leden van 
VOS/ABB betalen voor de masterclass 170 
euro per persoon (niet-leden betalen 195 
euro per persoon). < Aanmelden kan tot 
en met 10 april via het e-mailadres trai-
ning@leeuwendaal.nl onder vermelding 
van ‘Masterclass vijf-gelijke-dagenmodel’.

VOO ondertekent Code medezeggenschap niet
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in maart de Code medezeggenschap, die is opgesteld door ouderorganisaties, vakbon-
den, sectororganisaties en leerlingenorganisaties, niet mede-ondertekend. 

Reden daarvoor is dat de sectororganisa-
ties PO-raad en VO-raad de code slechts 
als ‘een handreiking’ zien.  Die vrijblij-
vendheid maakt een verbetering van de 
medezeggenschap volgens de VOO op 
voorhand onmogelijk. ‘Zo wordt het een 

papieren tijger’. De VOO heeft staatsse-
cretaris Dekker van Onderwijs gevraagd 
er bij de PO-Raad en VO-raad op aan te 
dringen de code daadwerkelijk als een 
code te beschouwen en als zodanig aan 
de achterban te presenteren. Ook roept de 

VOO de staatssecretaris op om alsnog te 
komen tot aanpassing van de WMS, om 
de medezeggenschap van ouders, per-
soneel en leerlingen in het funderend 
onderwijs op een juiste wijze te organi-
seren. <

Verzuiling 
vaarwel
Het onderscheid tussen open-
baar en bijzonder onderwijs 
is niet meer van deze tijd. Het 
gaat erom dat scholen aan álle 
kinderen het beste onderwijs 
bieden. Dat zegt CDA-onder-
wijswethouder René Peters 
van de gemeente Oss.

Hij sprak op zondag 10 maart 
in politiek café Zout in Oss een 
gastcolumn uit over openbaar 
en bijzonder onderwijs. De keu-
ze van dit onderwerp hangt 
samen met de samenwerking 
tussen het Mondriaan College 
voor openbaar voortgezet on-
derwijs en het rooms-katho-
lieke Hooghuis in Oss. Er moet 
volgens Peters voor ouders wel 
wat te kiezen blijven, maar dan 
gaat het niet om openbaar en 
bijzonder onderwijs, maar om 
het onderwijsconcept, zoals 
montessori-, dalton- of juist 
regulier onderwijs.
Het is opmerkelijk dat juist 
een wethouder met een CDA-
achtergrond in feite pleit 
voor het ontzuilde concept 
SCHOOL, dat uitgaat van de 
kernwaarden van het open-
baar onderwijs en geen ruim-
te meer biedt aan protestants-
christelijke, rooms-katholieke, 
islamitische en ga zo maar 
door-scholen. <
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Hier zijn geïnteresseerde ou-
ders en personeelsleden aan 
de slag gegaan met het re-
glement en statuut voor de 

nieuwe ondersteuningsplanraad, die 
medezeggenschap krijgt in het samen-
werkingsverband Primair Onderwijs 
Friesland (in oprichting). Medio maart 
kon deze werkgroep het resultaat al 
aanbieden de stuurgroep van het samen-
werkingsverband. Een offi cieel moment 
waarmee de werkgroep haar opdracht 
afsloot. 
Die opdracht startte in het najaar van 
2012 op initiatief van de Vereniging 
Openbaar Onderwijs en in nauwe sa-
menwerking met de stuurgroep van het 
nieuwe samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Friesland (i.o.). Dit samen-
werkingsverband regelt straks passend 
onderwijs voor alle leerlingen van de 
aangesloten scholen in de regio. De af-
spraken daarover worden vastgelegd in 
een ondersteuningsplan. En net als bij 
alle nieuwe samenwerkingsverbanden 
in Nederland komt er dan ook een onder-
steuningsplanraad, die instemmings-
recht heeft bij het vaststellen van dat 
plan. Die OPR wordt dus een belangrijke 
nieuwe medezeggenschapsraad.

Ideeën verzameld via website
In de pilot in Friesland zijn allereerst ver-
spreid over de provincie vijf informatie-
bijeenkomsten gehouden over de wijzi-

gingen in de medezeggenschap door de 
invoering van passend onderwijs. Ruim 
200 personeelsleden, ouders en (G)MR-
leden kwamen daar op af. Zij werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
werkgroep voor het oprichten van de on-
dersteuningsplanraad. Negen belangstel-
lenden hebben zich gemeld. Hun opdracht 
was om te komen tot een voorstel voor een 
reglement en statuut voor de ondersteu-
ningsplanraad. De werkgroep kreeg ook 
de taak om andere personeelsleden, ouders 
en (G)MR-leden te informeren en te betrek-
ken bij dit proces. Daarvoor is de website 
www.oprfriesland.nl gebouwd. Hier wer-
den ideeën verzameld, die de werkgroep 
heeft besproken. Op grond daarvan for-
muleerde de werkgroep voorstellen, waar 
mensen via de website weer op konden 
reageren.  De voorstellen gingen over: 
• de omvang van de raad;
•  het eventueel benoemen van voor-

keurszetels;
•  een eventuele verdeling van zetels op 

basis van denominatie of regio;
•  de organisatie van de afvaardiging of 

verkiezing van de leden door de MR-en;
•  zittingsduur en rooster van aftreden;
•  een faciliteitenregeling voor de raad en 

de leden.
Rein van Dijk, adviseur van de VOO, be-
geleidde de werkgroep. Het viel hem op 
dat deze ouders en personeelsleden heel 
goed in staat waren boven het belang 
van hun eigen school, eigen bestuur of 

eigen denominatie uit te stijgen. ‘Voor 
iedereen ging het erom dat alle kinderen 
straks passend onderwijs krijgen. Het 
overleg heeft geleid tot een goed regle-
ment en statuut die recht doen aan de 
belangrijke taak die de ondersteunings-
planraad straks heeft.’

Steunpunt deelt kennis
De kennis en ervaring die in deze pilot 
is opgedaan, wordt via het Steunpunt 
medezeggenschap passend onderwijs 
beschikbaar gesteld aan andere regio’s. 
Zo kan ieder samenwerkingsverband 
vanaf 1 mei een vergelijkbare website 
krijgen. Een voorbeeld reglement en 
statuut voor de ondersteuningsplan-
raad komen vanaf 1 april beschik-
baar. < Gratis helpdesk: 0800-2700 400. 
www.medezeggenschap- passendonderwijs.nl  

Meedenken over 
medezeggenschap
bij passend onderwijs

 pASSEND ONDERwIJS

Een reglement en statuut ontwerpen voor een nieuwe medezeggenschapsraad lijkt misschien 
geen leuk werk. Als het dan ook nog gaat over een nieuwe raad waarvan niemand nog 
precies weet hoe die gaat werken, is het bovendien een ingewikkelde klus. Dat ouders en 
personeelsleden van scholen hier toch graag over meedenken, bewijst een pilot in Friesland.

steunpunt
medezeggenschap
passend onderwijs

Ludo Abbink (secretaris stuurgroep swv) 
ontvangt de voorstellen van de werkgroep 
uit handen van Ivo Krikke (rechts).
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 Gelukkig hebben  
we de School!Week
Adviezen van de Onderwijsraad aan het kabinet slaan over het algemeen niet in als 
een bom. Dit keer is dat met het advies over de gevolgen van demografische krimp 
wel het geval. Vooral de voorgestelde verhoging van de minimale opheffingsnorm 
voor basisscholen van 23 naar 100 leerlingen veroorzaakte een schokgolf. Als het 
kabinet dit onderdeel van het advies overneemt, zullen 605 openbare basisscholen 
hun deuren moeten sluiten. Dat is nogal wat! 
Kan dat zomaar? Nee, dat kan niet, omdat daarmee de grondwettelijk vastgelegde 
garantiefunctie van het openbaar onderwijs in het geding komt. In artikel 23 van 
de Grondwet staat heel duidelijk dat er overal voldoende openbaar onderwijs be-
schikbaar moet zijn. Het moge duidelijk zijn dat dit niet te combineren is met de 
sluiting van honderden openbare basisscholen. Vooral in dunbevolkte gebieden 
zullen er witte vlekken ontstaan op de kaart van het openbaar onderwijs. Het is 
glashelder dat demografische krimp ook voor het onderwijs ingrijpende gevolgen 
heeft, maar dit mag niet leiden tot maatregelen die tegen de Grondwet ingaan.

Koehandel rond Citotoets
Dan de politieke koehandel rondom de verplichte eindtoets in groep 8. Ook zo’n 
kwestie die de gemoederen in het onderwijs flink bezighoudt. De verplichting 
komt er, maar daar was wel wat handjeklap voor nodig. In de Tweede Kamer was 
het met steun van de regeringsfracties VVD en PvdA snel geregeld, maar de Eerste 
Kamer telt tegenwoordig ook mee. Daar zorgen CDA en D66 voor voldoende steun. 
Maar zoals dat bij koehandel gaat, was het een kwestie van geven en nemen. Het 
resultaat is onder meer dat de eindtoets weliswaar verplicht wordt, maar dat de 
scholen niet aan het Cito zijn gebonden. Ook wordt de eindtoets voortaan niet meer 
in februari, maar aan het einde van het schooljaar gehouden. Het voortgezet on-
derwijs is daar niet blij mee, omdat de toetsresultaten dan pas na de inschrijvingen 
komen. Wat is de toets dan nog waard?   
Een ander belangrijk punt is dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat de 
Inspectie van het Onderwijs de gemiddelde toetsscores per school mag gebruiken 
om de kwaliteit van de basisscholen te beoordelen. VOS/ABB en de overige bestu-
renorganisaties vinden dat een slecht idee, omdat de toets een hulpmiddel is om 
leerlingen uit groep 8 een weloverwogen advies voor het voortgezet onderwijs te 
geven en niet bedoeld is als meetinstrument voor onderwijskwaliteit. Dat laatste 
werkt alleen maar het risico van ranglijstjes en een afrekencultuur in de hand. 

Meer dan cijfertjes
Dat onderwijskwaliteit veel breder is dan alleen cijfertjes, heeft het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs mooi laten zien in de School!Week van 18 tot en 
met 22 maart. Het is voor de tweede keer dat VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs deze landelijke campagneweek hebben georganiseerd, en dat gaan we 
ook volgend jaar zeker weer doen. Het zijn de scholen zelf in het hele land die hun 
beste beentje voorzetten met open dagen, (leerlingen)debatten, flashmobs, filmpjes 
op internet en ga zo maar door. Daarmee hebben ze ook dit keer weer aangetoond 
dat de kernwaarden van het openbaar onderwijs echt worden geleefd, door de 
scholen zelf, door de leerlingen en door hun ouders. 

Van pagina 13 tot en met 15 kunt u lezen wat voor moois er allemaal in de 
School!Week is georganiseerd. <

Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB

Ritske van der Veen,  
directeur VOS/ABB, en  
Bert-Jan Kollmer, directeur 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs, schrijven 
beurtelings een column.
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TEkST: kARIN vAN BREugEL
BEELD: ANDRé RuIgROk

Scholengemeenschap Lelystad is een actieve school, die regelmatig prijzen in de wacht 
sleept en over de aanwas van nieuwe leerlingen niet te klagen heeft. Met Caroline de haas, 

afdelingsleider onderbouw en lid van de driekoppige schoolleiding, kijken we wat het geheim 
van deze school is.

Uw school heeft een breed 
heterogene onderbouw. Waarom?
‘In onze brugklas zitten kinderen van alle 
niveaus door elkaar, dus van vmbo-basis 
tot en met het vwo. Dit is een zeer bewuste 
keus, die overigens wordt onderbouwd door 
allerlei wetenschappelijke publicaties. Om-
dat het puberbrein op twaalfjarige leeftijd 
nog niet is uitgerijpt, is het belangrijk dat 
kinderen sociaal-emotioneel nog wat kun-
nen groeien. Geef hen de tijd om te wennen 
aan een nieuwe school en ander onderwijs! 
In het tweede jaar werken we met ‘dakpan-
klassen’: havo- en vwo-leerlingen zitten bij 
elkaar, en verder hebben we havo/vmbo-
tl, vmbo-tl/kader en vmbo-kader/basis. In 
dat jaar krijgen de leerlingen de kans om 
te laten zien waar ze het beste thuishoren, 
ze kunnen dus nog op- of afstromen. Pas in 
de derde klas krijgen zij onderwijs op het 
niveau waarop ze eindexamen gaan doen.’ 

De school staat bekend om  
haar sociale karakter. Hoe heeft  
u dat bereikt?
‘Op onze brede scholengemeenschap heb-
ben álle leerlingen contact met elkaar. Dat 
draagt bij aan een sterke, sociale sfeer. Op 
deze school is iedereen welkom en ieder-
een is gelijkwaardig; als openbare school 
stralen we dat heel bewust uit. De leer-
lingen voelen zich hier gekend en gezien. 
We sturen overigens ook bewust op het 
creëren en handhaven van de sociale sfeer. 
Het is prettig om te zien dat de sociale 
sfeer niet onopgemerkt blijft: volgend 
schooljaar groeien we van 1580 naar 
1700 leerlingen. Tachtig procent van de 
ouders kiest voor onze school vanwege 
het sociale karakter.’

‘Levensecht leren’ loopt als  
een rode draad door deze school. 
Wat houdt dat precies in?
‘Natuurlijk leren kinderen veel uit boe-
ken, maar ze leren nog veel meer in le-
vensechte, betekenisvolle situaties. Daar-
om hebben we bijvoorbeeld een jaarlijks 
kinderboekenweekproject, waarbij we 

voor basisschoolleerlingen en onze eigen 
leerlingen een schrijfwedstrijd en een 
theatervoorstelling organiseren. Het in-
gezonden schrijfwerk wordt beoordeeld 
door havo- en vwo-leerlingen. Tijdens 
de voorstelling, waarbij de winnaars 
van de schrijfwedstrijd bekend worden 
gemaakt, verzorgen de leerlingen van 
vmbo-techniek-breed de belichting en de 
decors, SDV-leerlingen zorgen dat de bin-
nenkomst soepel verloopt en organiseren 
het parkeren van auto’s en fietsen. Zo’n 
project is echt een megaoperatie, waar-
bij werkelijk iedereen binnen de school 
betrokken is en waarvan de leerlingen 
ontzettend veel opsteken.
En zo doen we hier meer projecten: een 
pitch-project waarbij economie-leerlin-
gen een eigen bedrijf moeten bedenken 
en presenteren, een provinciaal project 
om waterverspilling tegen te gaan door 
Technasium-leerlingen, een podium-
week, sportdagen voor basisscholen, 

fietsen voor Alpe d’Huzes, een Real Game 
voor klas 2, en ga zo maar door.’

Regelmatig sleept de school met  
dit soort projecten prijzen in de 
wacht. Hoe belangrijk is dat? 
‘Natuurlijk is het best kicken om af en toe 
een prijs te winnen, maar dat is niet onze 

drijfveer. Het gaat ons in de eerste plaats 
om het aanbieden van aantrekkelijke, 
betekenisvolle activiteiten, waarvan de 
leerlingen veel kunnen leren. En als we 
onszelf daarmee in de kijker spelen, is dat 
mooi meegenomen.’

Waarom wilt u op deze plek 
gefotografeerd worden?
‘Onze school is ooit als een semiperma-
nent gebouw neergezet, maar na 45 jaar 
zitten we er nog steeds. Toch voldoet 
het van binnen helemaal aan de eisen 
van deze tijd. Als je hier binnenkomt, 
ontdek je direct hoeveel ruimte er is. De 
hal drukt wat mij betreft het gedachte-
goed van onze school uit: er is letterlijk 
én figuurlijk ruimte om jezelf te ont-
wikkelen, er heerst een open sfeer en 
iedereen voelt zich verantwoordelijk. De 
kunstwerken die overal hangen, geven 
aan dat werk van leerlingen gezien mag 
worden op deze cultuurprofielschool.’ <

‘Werkelijk iedereen is betrokken  
bij onze projecten’

vIJF vRAgEN 

Leren in  
levensechte situaties
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TEkST EN BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

De stichting Eem-Vallei Edu-
catief voor openbaar primair 
onderwijs bestrijkt met de 
Gelderse Vallei, het Eemland 

en een deel van de Utrechtse Heuvelrug 
een groot gebied. De 16 scholen met in 
totaal ongeveer 2250 leerlingen staan 
in plaatsen als Soesterberg, Baarn, Bun-
schoten, Voorthuizen en Barneveld. Al-
gemeen directeur Luuk Schumer kwam 
in contact met Global Waste Service. ‘Er 
belt een man op die zegt dat hij afval-
makelaar is en dat wij veel geld kunnen 
besparen. Zulke telefoongesprekken 
beëindig ik over het algemeen vrij snel, 
maar wat deze man mij vertelde, wekte 
mijn belangstelling. Het was iemand van 
wie ik al snel doorhad dat hij exact wist 
waarover hij het had.’

Niks bijzonders, gering volume
De man die Schumer belde, is directeur 
Henk Beertema van GWS. Dit bedrijf 
in Doetinchem zamelt zelf geen afval 
in, maar weet als makelaar precies hoe 
met afvalverwerkers de gunstigste con-
tracten kunnen worden gesloten. ‘Veel 
onderwijsorganisaties betalen voor za-
ken waarvan ik me afvraag of ze die wel 
nodig hebben’, zegt hij. ‘Scholen hebben 
het minst zware afval, er zitten geen 
chemische of andere bijzondere dingen 
tussen. Ook het volume is gering, zeker 
als je melkkartonnetjes platdrukt. Heeft 
het voor een school zin om gft apart in 
te zamelen? Volgens mij niet. Het is his-
torisch zo gegroeid, vanuit de gemeente, 
maar hoeveel gft heeft een school nou 
helemaal?’ 

Beertema ziet ook snel of er allerlei 
raadselachtige percentages in rekening 
worden gebracht. ‘Mensen denken dat 
die percentages uit Den Haag of Brussel 
komen, maar vaak komen ze rechtstreeks 
uit de grote duim van de afvalverwerker. 
Een ander punt is dat scholen vaak een 
contract hebben voor 50 ledigingen per 
jaar, terwijl de school maar 40 weken 
open is. Kortom, als je het slim aanpakt, 
kan een school veel geld besparen.’ 
Dat dit inderdaad zo is, laat Schumer zien 
aan de hand van een lijstje met bedragen 
van voor en na de samenwerking met 
GWS. Er staan scholen op die de kosten 
met 80 procent zien dalen. In de lopende 
contractperiode van vijf jaar bespaart 
Eem-Vallei Educatief ruim 90.000 euro. 
Schumer: ‘Zelf had ik er nooit kritisch 
naar gekeken, simpelweg omdat ik er 
geen verstand van heb. Henk is er hele-
maal in thuis. De investering die ik heb 
gedaan, hebben we er dubbel en dwars 
uitgehaald. Ik durf te stellen dat ik voor 
onze organisatie nog nooit met zo weinig 
moeite zo’n goede deal heb gemaakt.’ <

Geld weggooien? 
Niet doen!

Wilt ook u veel geld besparen?
VOS/ABB heeft op advies van algemeen directeur Luuk Schumer van 
Eem-Vallei Educatief het aanbod van Global Waste Service opgenomen 
in het ledenaanbod van de vereniging, waardoor ook andere 
onderwijsorganisaties er nu gebruik van kunnen maken – met 10 procent 
korting. Voor een gratis en geheel vrijblijvende offerte kunt u een mailtje 
te sturen naar secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding 
van ‘Offerte Global Waste Service’. Vermeld uw naam en de organisatie 
waarvoor u werkt. Wilt u meer informatie over het aanbod van GWS? 
U kunt hiervoor contact opnemen met senior beleidsmedewerker 
Janine Eshuis van VOS/ABB: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl of ga naar 
www.globalwasteservice.nl.

 LEDENvOORDEEL

Met slim inkopen via global waste Service (gwS) bespaart 
de stichting Eem-vallei Educatief meer dan 90.000 euro. 
Dat is meer dan een leuk bedrag, zeker nu het onderwijs in 
tijden van bezuinigingen extra op het geld moet letten. 
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Veel scholen organiseren in de 
School!Week open dagen en 
studiedagen om de kernwaar-
den concreet over het voetlicht 

te brengen. Heel vaak ging de rode loper 
uit voor ouders, leerlingen en buurtgeno-
ten, die zich zo echt welkom voelden. Op 
studiedagen werd met het personeel nage-
gaan hoe de kernwaarden in het dagelijks 
leven op school vorm kunnen krijgen. Op 
veel plaatsen hingen de posters en kleur-
platen met het logo ‘Ik ben welkom’ voor 
de ramen, om die kernwaarde nog eens te 
onderstrepen. Ook werd de plaquette ‘Ik 
ben welkom’, die honderden keren is be-
steld, juist in de School!Week vaak feeste-
lijk onthuld. En dan waren er nog festivi-
teiten waar de pers op af kwam, zoals het 
optreden van astronaut André Kuipers in 
Meppel. De Meppeler Courant berichtte er 
uitvoerig over.

 SChOOL!wEEk 

De actie School!week is 
overal in het land een feest 

geworden, maar dan wel een 
feest met inhoud. Steeds 

meer openbare scholen haken 
aan en geven zo bekendheid 

aan de kernwaarden van 
openbaar onderwijs: 

kernwaarden zoals ‘iedereen 
welkom’ en ‘iedereen 

benoembaar’.

School!Week 
een feest met inhoud

TEkST: LuCy BEkER

 ‘Hoe word je astronaut?’
De presentatie van André Kuipers was het absolute hoogtepunt van de 
School!Week in Meppel. Alle achtstegroepers van de negen scholen  van 
de Stichting Promes (Primair Openbaar Onderwijs Meppel en Staphorst) 
kwamen ervoor naar de Schouwburg Ogterop in Meppel, waar de ruim 
200 leerkrachten van Promes al bij elkaar waren voor een studiedag met 
professor dr. Paul van Geert van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de 212 
leerlingen erbij was de grote zaal van de Schouwburg helemaal vol. André 
Kuipers vertoonde de fi lm ‘Droomvlucht’ over zijn 193 dagen durende verblijf 
in de ruimte. Ook vertelde hij hoe het voelt om gewichtloos in de ruimte te 
zweven, en – interessant voor de kinderen – hoe je astronaut wordt. ‘Mis-
schien dat één van jullie ooit nog eens op de Maan komt of zelfs naar Mars 
reist’, zei hij. De kinderen hingen anderhalf uur lang aan zijn lippen, het 
was muisstil in de zaal. Maar na afl oop verdrongen ze zich op het podium 
om een handtekening te bemachtigen en met Kuipers op de foto te gaan. 
Kuipers nam er alle tijd voor.

De achtstegroepers uit Meppel en omgeving verdringen 
zich rond hun held André Kuipers.
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Warm welkom met een traktatie
Alle openbare scholen in Delft, van het bestuur Librijn, legden in de School!Week de rode loper uit en hingen spandoeken 
met het logo ‘Ik ben welkom’ aan de gevel. Kinderen en ouders werden ontvangen met een lekkere verrassing en kregen 
een toelichting op deze kernwaarde van openbaar onderwijs. Op obs De Schatkaart had de directeur zelf wortelcakejes 
gebakken voor alle 75 leerlingen. Het bestuur bezorgde op alle scholen een taart voor het personeel. 

 SChOOL!wEEk

Op stap naar raadhuis en 
peuterspeelzaal
Openbare scholen in de Krimpenerwaard wilden dit jaar in de School!Week 
laten zien dat ze van en voor de samenleving zijn. Een groepje leerlingen 
uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk ging, 
gewapend met de mooiste prentenboeken, voorlezen aan peuters van de 
nabijgelegen peuterspeelzaal ‘t Lekkertje en het kinderdagverblijf. Eerder 
in de School!Week hadden zij een workshop over respect gedaan met 
Marjolein Albers van de Stichting Dag van Respect. ‘We hebben geleerd dat 
je goed moet luisteren naar andere mensen, en wijze raad moet aannemen’, 
wist Daniëlle na afl oop te vertellen. In het nabijgelegen dorp Bergambacht 
ging groep 8 van obs Kiezel en Kei op bezoek bij de burgemeester in het 
plaatselijke raadhuis. De leerlingen werden ontvangen in de raadzaal, 
mochten op het pluche plaatsnemen en bespraken met de burgemeester 
de kenmerken van de democratie.

Debatteren in de raadzaal 
In Almelo en Assen organiseerden 
de openbare basisscholen in de 
School!Week debattoernooien voor de 
groepen 8, met een grande fi nale in de 
raadzaal van het plaatselijke stadhuis.

 Kinderconferentie Hope XXL
In Madurodam in Den Haag werd 
tijdens de School!Week de Hope XXL 
kinderconferentie gehouden. Ruim 
100 kinderen van diverse scholen uit 
het hele land bespraken grote thema’s 
als duurzaamheid en respect.

Ballonnenwedstrijd
De scholen van de Stichting Eem Vallei 
Educatief (Barneveld en omgeving) 
hielden een ballonnenwedstrijd. Eén 
van de ballonnen werd gevonden door 
een openbaaronderwijs-fan in Assen. 

Voorlezen aan peuters: je doet wat voor de samenleving. 

Een gezonde traktatie op de Jan Vermeerschool in Delft. Drukte op de rode loper bij de Nicolaas Beetsschool in Delft. 
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 SChOOL!wEEk 

Openbare fi losofi elessen 
en fl ashmob
In Kampen liet het openbaar onderwijs nadrukkelijk 
van zich horen, zowel in de School!Week als in 
de Pre-Tour. Het begon met een drukbezochte 
discussieavond in de sfeervolle St Annakapel over 
fi losofi e en levensbeschouwing. Vervolgens waren 
er in de School!Week openbare filosofielessen, 
waarbij veel ouders een kijkje kwamen nemen. De 
leerlingen van de vijf scholen van de Stichting OOK 
(Openbaar Onderwijs Kampen) kwamen zelf in 
actie op donderdag, met een fl ashmob op een groot 
plein in de binnenstad. Maar liefst 440 kinderen van 
groep 4 tot en met 8 in gekleurde shirts begonnen 
er ineens te dansen om aandacht te vragen voor het 
openbaar onderwijs. Met het publiek op straat werd 
nagepraat over het levensbeschouwelijk onderwijs 
op de OOK-scholen. De volgende dag stond het fi lmpje 
op Youtube (zoek op flashmob openbare scholen 
Kampen). Groep 7 van de Engelenbergschool deed op 
vrijdag ook nog mee aan de Hope XXL-conferentie in 
Madurodam in Den Haag.

Certifi caten en plaquette
De negen scholen van het openbare schoolbestuur Akkoord! 
in Venlo en omgeving ontvingen in de School!Week 
allemaal een certificaat openbaar onderwijs, dat ze in 
de periode daarvoor behaald hadden. De scholen hebben 
aangetoond aandacht te hebben voor de kernwaarden. 
Ze hebben daarom ook allemaal een plaquette ‘Ik ben 
welkom’ op de gevel gekregen. Die werd in de School!Week 
feestelijk onthuld, waarna in de groepen met de kinderen 
werd gepraat over de kernwaarde ‘Iedereen welkom’. 
‘In de hogere groepen werden het soms echt fi losofi sche 
gesprekken’, zegt John van de Ven, directeur van obs De 
Omnibus in Baarlo. De Stichting Akkoord! vierde in de 
School!Week ook haar 10-jarig bestaan.

Een sfeervolle bijeenkomst over fi losofi e en 
levensbeschouwing was de start van een reeks 
activiteiten in Kampen.

Onthulling van de plaquette ‘Ik ben welkom’ 
op obs De Omnibus in Baarlo (Limburg).

(F
ot

o:
 H

ar
ry

 P
os

t)
.

Promotiefi lmpje en 
trainingsspel ID!ee
In Friesland hielden alle openbare 
basisscholen open dag en ze zetten een 
gezamenlijk promotiefi lmpje online. Bij 
de Stichting Proloog, het bestuur van 17 
openbare basisscholen in Leeuwarden, 
speelden 300 personeelsleden het 
trainingsspel ID!ee, dat gaat over 
de inzet van de kernwaarden van 
openbaar onderwijs.

Lipdub ‘We’re all in this together’
A l le k i nderen va n de openba re 
Groeterschool in het Noord-Hollandse 
dorpje Groet deden mee aan een lipdub: 
een filmpje uit één shot, waarin de 
kinderen hun school laten zien op de 
muziek van het nummer ‘We’re all 
in this together’. Het filmpje staat op 
Youtube (zoek ‘Lipdub Groeterschool’).
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 OvERBLIJvEN
TEkST: MARION BRAAT
BEELD: hENNy vAN ROOMEN

Meer informatie
Heeft u vragen over de scholing van overblijf-
medewerkers of wilt u meer informatie over 
de mogelijkheid van een scholingsdag voor de 
tussenschoolse opvang, neem dan contact op 
met Rein van Dijk, beleidsadviseur VOO, via 
0365 5331500 of r.vandijk@voo.nl.

Scholingsbereidheid
Zowel bij Op Kop als bij Voila is de scho-
lingsbereidheid van de vrijwilligers groot. 
De verplichte 50 procent geschoolde krach-
ten halen ze allebei met gemak. Take: ‘We 
hebben zoveel gedaan de afgelopen jaren, 
van korte cursussen tot beroepsgerichte 
scholing. Altijd is er weer vraag naar een 
vervolg, de overblijfkrachten willen blijven 
leren. Meestal vragen we de Vereniging 
Openbaar Onderwijs voor de cursussen. 
Vanwege het maatwerk dat altijd weer mo-
gelijk blijkt, maar ook vanwege het prettige 
contact.’ Lawalata kiest ook graag voor de 
Vereniging Openbaar Onderwijs: ‘Ze geven 
les op locatie en stemmen de inhoud goed 
af op de groep. De certificaten die ze afge-

scholing cruciaal voor  
Overblijven op school lijkt tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Toch zijn 
schoolbesturen in het primair onderwijs pas sinds het schooljaar 2006-2007 wettelijk 
verplicht om de tussenschoolse opvang te organiseren. 

Om de besturen tegemoet te 
komen stelde het ministerie 
van OCW een subsidie be-
schikbaar voor de scholing 

van overblijfkrachten. In augustus vo-
rig jaar is die regeling weer beëindigd. 
Wat betekent dat voor de kwaliteit van 
de tussenschoolse opvang? School! vroeg 
het aan Annette Take en Sanne Lawala-
ta, bovenschools coördinatoren tussen-
schoolse opvang. Zij zien de toekomst 
van de overblijf ondanks de geschrapte 
subsidie met vertrouwen tegemoet.
Annette Take is verbonden aan de open-
bare stichting Op Kop, bestuur van 22 
scholen in Steenwijkerland en Zwarte-
waterland. Sanne Lawalata werkt voor 
de Leusdense stichting Voila, een samen-
werkingsbestuur met 12 scholen. Beide 
coördinatoren zijn ervan doordrongen 
dat scholing cruciaal is voor de kwali-
teit van de overblijf, ook na het wegval-
len van de subsidie. Lawalata: ‘We leggen 
de lat zelf hoog, want we willen kwaliteit 
blijven bieden, dat staat voorop.’ Take wil 
in ieder geval de basiscursus behouden, 
maar liefst nog wat meer: ‘Zonder ba-
siscursus laat je mensen zwemmen, dat 
moet je niet willen. Maar het zou wel 
heel zonde zijn als we daarbuiten niets 
extra’s meer zouden kunnen bieden.’

ven, zien we bovendien als een teken van 
degelijkheid en kwaliteit.’

Prijsverhoging
De twee coördinatoren willen doorgaan 
met scholing, ook zonder subsidie. Maar 
het moet natuurlijk wel kunnen. Een 
schoolbestuur krijgt van de rijksoverheid 
een grote zak met geld, de ‘lumpsum’. Een 
klein deel daarvan is bedoeld voor het or-
ganiseren van de overblijf. In overleg met 
de GMR kan het bestuur besluiten daar-
uit een bovenschools scholingsbudget 
ter beschikking te stellen. De stichting 
Op Kop heeft zo’n scholingspot. Daaruit 
wordt in de toekomst de basiscursus be-
taald. Voor de aanvullende cursussen is 

‘Binnenkort grote scholingsdag  
voor alle overblijfkrachten’

Sanne Lawalata.
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OvERBLIJvEN 

 kwaliteit van de overblijf

dat echter niet voldoende. Op Kop gaat 
het scholingsbudget daarom aanvullen 
met een deel van de ouderbijdragen. Die 
bijdragen, die per school worden beheerd, 
worden tot nu toe besteed aan bijvoor-
beeld speelmateriaal voor de overblijf. 
Toch is er, volgens Take, draagvlak voor de 
nieuwe besteding: ‘De subsidie van de af-
gelopen jaren heeft eraan bijgedragen dat 
de ouders hebben gemerkt hoe belangrijk 
het is dat de overblijf van goede kwaliteit 
is. Dat maakt dat ze nu bereid zijn om er 
(indirect) aan mee te betalen. Omdat er in 
de loop van de afgelopen jaren ook nog een 
financieel buffertje is opgebouwd, hoeven 
we de prijs gelukkig niet te verhogen.’ 
De stichting Voila besteedt in de toekomst 
eveneens een deel van de bijdrage die van 
ouders wordt gevraagd aan scholing. In 
Leusden is dat wel met een kleine prijs-
verhoging gepaard gegaan. Behalve de 
cursussen worden daarvan ook de boven-
schoolse coördinator en de – tegenwoordig 
verplichte – verklaringen omtrent het ge-
drag voor de vrijwilligers betaald.

Gunstig inkopen
Sanne Lawalata benadrukt dat ze na het 
wegvallen van de subsidie wel extra kri-
tisch kijkt naar wat ze aan cursussen in-
koopt: ‘Ik zit nu meer bovenop het budget, 
probeer het zo gunstig mogelijk voor el-
kaar te krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld 
binnenkort een grote scholingsdag voor 
alle overblijfkrachten van Voila. We hopen 
op heel veel inschrijvingen. Het wordt een 
dag vol workshops, verzorgd door de Ver-
eniging Openbaar Onderwijs. Een flinke 
hap uit het scholingsbudget, maar toch 
voordeliger dan losse cursussen. We doen 
er ook een ‘lunch pensant’ bij. Tijdens het 
eten spreken we dan over thema’s rondom 
het overblijven. Zaken waar je niet direct 
een hele cursus over geeft, zoals de invloed 
van lichaamstaal op het gedrag van kin-
deren. Zo probeer je de waarde van de 
lunchtijd ook nog te vergroten.’

Passend onderwijs
Voor Annette Take is de invoering van 
de wet passend onderwijs, per 1 augus-

tus 2014, een extra reden om door te gaan 
met scholing: ‘Nu zijn er natuurlijk ook al 
kinderen op school met adhd of autisme, 
maar straks zal het nog veel belangrijker 
worden om goed te kunnen omgaan met 
leerlingen die speciale aandacht vragen. 
Juíst voor overblijfkrachten. Immers, in 
de klas is er toch een zekere structuur, 
met een leerkracht, een vaste groep kin-
deren en een rooster voor de verschil-
lende lessen. Maar in de middagpauze 
heb je dat niet, er is een wisselende groep 
leerlingen en er zijn meerdere vrijwilli-
gers per keer op een groep. Bovendien 
zijn de kinderen soms flink uitgelaten. 
Dat geeft niet, de pauze is bedoeld om 
even los te komen, maar voor leerlingen 
met een sterke behoefte aan structuur 
kan dat heel moeilijk zijn. Het is echt 
zaak dat we onze mensen daar goed op 
voorbereiden.’ Overigens zoekt ook Take 
naar alternatieve manieren van deskun-
digheidsbevordering. Zo organiseert ze af 
en toe knutselworkshops voor haar vrij-
willigers: ‘Leuke avonden die ook goed 
zijn voor de kwaliteit van het overblijven 
omdat de deelnemers ondertussen hun 
ervaringen uitwisselen en zo van elkaar 
leren.’

Waardering
Noch Take, noch Lawalata heeft overwo-
gen de scholing in de toekomst tot een 
minimum te beperken. De kwaliteit van 
de voorziening is daarvoor té belangrijk. 
Beiden zijn van mening dat leerlingen 
en ouders recht hebben op opvang van 
goede kwaliteit. Ze zijn het erover eens 
dat het daarvoor vooral van belang is dat 
de overblijf en de opleidingen die daarbij 
horen serieus worden genomen. Door de 
gebruikers, maar ook door het manage-
ment en het bestuur. Bij Op Kop en Voila 
is dat gelukkig zo. Take: ‘Waardering op 
alle niveaus in de organisatie maakt dat 
de vrijwilligers trots zijn op hun werk. 
Het is echt hún tussenschoolse opvang 
en daar staan ze voor. We gaan ervoor 
zorgen dat dat zo blijft.’ <

Annette Take in de overblijf.
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 ExCELLENTE SChOLEN
DOOR: kARIN vAN BREugEL
BEELD: JOSJE DEEkENS, SAChA RuLAND E.A.

de zin en onzin  
van ranglijstjes

Al jarenlang vergelijken de volkskrant en Elsevier de prestaties van scholen. 
Onlangs zag weer een nieuw lijstje het levenslicht: OCw maakte een overzicht 
van 52 excellente scholen in het primair en voortgezet onderwijs. wat is de 
waarde van al die verschillende ranglijstjes? School! vroeg een aantal meningen. 

Fons van Wieringen Voorzitter jury excellente scholen 

‘Uitgaan van breed kwaliteitsbegrip’
‘We hebben in Ne-
derland heel goede 
scholen en het is 
niet meer dan nor-
maal om daar een 
zekere erkenning 
aan te geven. De 
lijstjes die er tot nu 
toe vooral in het 
voortgezet onder-

wijs waren, kijken naar slechts een klein 
aantal criteria. Dat levert dus op voor-
hand een (te) beperkt beeld op. De jury 
die ik voorzit, hanteert een breed kwa-

liteitsbegrip. Wij kijken niet alleen naar 
rekenen en taal, maar ook naar andere 
vakken en naar specifieke zaken die de 
school zelf aandraagt. Ook houden we 
rekening met de leerling-populatie.
Het aantal aanmeldingen voor het pre-
dicaat ‘excellente school 2012’ heeft ons 
wel verrast. We hadden gerekend op 
circa vijftig aanmeldingen, het werden 
er 160. Blijkbaar vinden scholen het aan-
trekkelijk om een bevestiging te krijgen 
van hetgeen ze doen. Want een excel-
lente school ben je niet van de ene op de 
andere dag; scholen hebben al een lange 

weg afgelegd om dit niveau te bereiken.
De jury is aangesteld voor drie jaar. Na 
dat jaar neemt de inspectie het stokje 
over. Vanaf dat moment kent de inspectie 
niet langer alleen de kwalificaties ‘(zeer) 
zwak’ en ‘voldoende’ toe, maar ook ‘goed’ 
en ‘excellent’. Die verdergaande differenti-
atie is goed. Want als we bijvoorbeeld kij-
ken naar het basisonderwijs, is 95 procent 
‘voldoende’. Zo’n kwalificatie is dus onvol-
doende informatief. Ik zal in ieder geval de 
inspectie adviseren om voor de categorie 
‘excellent’ te werken met een systeem van 
zelfaanmelding door de scholen.’ <

Jaap Dronkers Hoogleraar onderwijssociologie Maastricht University, samensteller Volkskrant-lijst 

‘Dit is geen onderzoek, maar pure reclame’
‘Ik heb niets tegen 
excel lente scho-
len, maar het is de 
eerste taak van de 
overheid om te voor-
komen dat we (zeer) 
z wa k ke sc holen 
hebben. Wat mij be-
treft steekt ze haar 
energie daarin.

De lijst excellente scholen van OCW is 
in mijn optiek pure reclame, onder regie 
van de minister tot stand gekomen. Met 

valide en betrouwbaar onderzoek heeft 
dit niets te maken. Om te beginnen is 
de gevolgde aanmeldprocedure vol-
strekt niet transparant. Als je excellente 
scholen wilt aanwijzen, moet je scholen 
niet zichzelf laten aanmelden. Van de 
pakweg 450 vo-scholen hebben zich er 
slechts 50 aangemeld bij de jury. Welke 
scholen zijn dat? Van alle vo-scholen 
die in de Volkskrant-lijst een 10 krijgen, 
staat er niet één in deze lijst. Hebben 
zij zich niet aangemeld? Aan de andere 
kant zie ik ook vo-scholen waarvan ik 

het onbegrijpelijk vind dat zij het predi-
caat ‘excellent’ hebben gekregen. Is dat 
ingegeven door de brede samenstelling 
van de jury, zodat er bijvoorbeeld ook 
een reformatorische school bij moest 
zitten? Daarnaast valt het mij bitter te-
gen dat de commissie-Van Wieringen 
pretendeert dat ze duidelijke criteria 
hanteert, maar dat ik daarvan in de 
schoolrapporten niets terugzie. Hierin 
duiken steeds andere criteria op. Ook 
dat is dus niet transparant en oncon-
troleerbaar.’ <
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TEkST: kARIN vAN BREugEL
BEELD: ANDRé RuIgROk

ExCELLENTE SChOLEN 

Arthur van Leeuwen Chef onderzoeksredactie Elsevier 

‘Elsevier blijft eigen lijst maken’
‘Sinds twaalf jaar 
vergelijkt Elsevier 
alle reguliere vo-
scholen in Neder-
land. Wij vergelijken 
overigens niet al-
leen scholen, maar 
bijvoorbeeld ook zie-
kenhuizen, verpleeg-
huizen, hogescholen, 

universiteiten en woonkwaliteit van ge-
meenten. Kortom: allemaal voorzieningen 
die we in Nederland met elkaar betalen en 
die te maken hebben met belangrijke be-
slissingen die mensen in hun leven moe-

ten nemen. Daarbij kunnen ze niet blind-
varen op informatie van de overheid. Als 
de overheid zegt: ‘Alle ziekenhuizen zijn 
goed, want we hebben een inspectie die 
dat in de gaten houdt’, gelooft natuurlijk 
geen mens dat. Om een goede onderbouw-
de keuze te maken, hebben mensen feite-
lijke kwaliteitsinformatie nodig. 
In onze scholenvergelijking betrekken we 
het rendement van de onder- en boven-
bouw, examenresultaten en het verschil 
tussen het schoolexamen (SE) en het cen-
traal schriftelijk examen (CE). Dit resul-
teert in een overzichtelijke lijst, waarmee 
ouders heel eenvoudig de scholen in hun 

gemeente kunnen vergelijken. In aanvul-
ling hierop kunnen zij meer informatie 
zoeken, bijvoorbeeld in Vensters.
Ik vind het niet goed dat de overheid zelf 
een soort halfbakken lijst gaat aanleggen 
van excellente scholen, zoals de commis-
sie Van Wieringen heeft gedaan. Voor mij 
zijn de gebruikte criteria niet echt helder, 
al was het maar omdat scholen zichzelf 
hebben moeten aanmelden. Heel wat 
scholen met hoge scores op opbrengstge-
gevens hebben zich juist weer niet gemeld. 
Als je scholen met elkaar gaat vergelijken 
en benchmarken, is zelfaanmelding na-
tuurlijk echt uit den boze!’ <

Marianne van Mierlo Directeur basisschool De Straap Helmond (excellente po-school)

 ‘Meer belangstelling voor onze school!’
‘In Helmond zijn wij 
de school met het 
hoogste percentage 
gewichtenleerlin-
gen. Ik merk dat er 
vaak nogal negatief 
en bevooroordeeld 
naar kleurrijke scho-
len wordt gekeken. 
Daar verzet ik me 

hevig tegen en het is de belangrijkste 
reden waarom ik me heb aangemeld bij 
de jury excellente scholen. Ik wil graag 

laten zien dat de sfeer hier op school heel 
goed is, dat we hard werken en goede 
resultaten behalen. Ook een kleurrijke 
school kan excellent zijn!
Het behalen van dit predicaat heeft veel 
teweeggebracht. Het is geweldig om te 
zien hoe trots iedereen is, niet alleen het 
team, maar ook de ouders, de leerlingen, 
bestuur en onze samenwerkingspart-
ners. Onze school moet al jaren knokken 
voor haar bestaan, maar sinds de prijs-
uitreiking ben ik aan één stuk door bezig 
met het rondleiden van ‘nieuwe’ ouders. 

Ouders van driejarigen, die voorheen 
waarschijnlijk aan onze school voorbij-
gingen , zijn nu opeens heel nieuwsgie-
rig: ‘O, dat is die excellente school, hoe 
doen zij dat?’ Ook komen er ouders die 
een overstap overwegen omdat ze niet 
tevreden zijn over de huidige school 
van hun kind. Ik zie dus duidelijk dat de 
doelgroep en het voedingsgebied van 
onze school dankzij de onderscheiding 
van OCW groter is geworden. Dat is heel 
positief!’ <

Hanneke Taat Rector Utrechts Stedelijk Gymnasium (excellente vo-school) 

 ‘Bevestiging van onze inspanningen’
‘Wij zijn al zo’n tien 
jaar gefocust op ex-
cellentie. Niet voor 
niets zijn we een be-
gaafdheidsprofiel-
school. We stimule-
ren onze leerlingen 
op alle mogelijke 
manieren om hun 
talenten te ontdek-

ken en te ontwikkelen, bijvoorbeeld met 
extra (internationale) activiteiten. Om bij 
de leerlingen het onderste uit de kan te 

halen is flexibiliteit en maatwerk nodig. 
Dat bieden wij. 
We hebben ons aangemeld als excellente 
school omdat we benieuwd waren hoe een 
externe, onafhankelijk jury onze inspan-
ningen op het gebied van talentontwikke-
ling zou beoordelen. Er wordt natuurlijk 
wel vaker een oordeel geveld over onze 
school, bijvoorbeeld door de inspectie en 
door professor Dronkers, maar daarbij gaat 
het uitsluitend om de kale cijfers. Het sprak 
ons aan dat de jury-Van Wieringen naar 
méér kijkt. De jury heeft haar taak heel se-

rieus genomen en onder andere gesprek-
ken gevoerd met docenten, leerlingen en 
ouders. Na afloop van haar onderzoek gaf 
de jury aan dat iedereen die bij onze school 
betrokken is, ervan doordrongen is dat wij 
excellentie tot bloei willen laten komen. 
Dat vind ik mooi.
Het geeft iedereen een heel fijn gevoel dat 
we uiteindelijk het predicaat excellente 
school hebben gekregen. Het is welis-
waar ‘slechts’ een etiketje, maar wel een 
etiketje dat heel goed past bij onze visie 
en manier van werken.’  <
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TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: CAOp

Een bestuur dat er vooral voor zichzelf was, jarenlange 
bouwfraude en een miljoenentekort op de lopende 

begroting. het openbaar onderwijs in Rotterdam verkeert 
in zwaar weer. het nieuwe bestuur staat weer met beide 

benen op de grond en heeft de moeilijke taak om het 
vertrouwen met de werkvloer te herstellen.

Weer met beide  
benen op de grond

gevreesd. Daarom moet er dit jaar op de 
lopende begroting 7,6 miljoen euro wor-
den bezuinigd. Dit bedrag komt overeen 
met 143 volledige banen. Van gedwongen 
ontslagen zal waarschijnlijk geen sprake 
zijn, omdat het met een vacaturestop in 
combinatie met natuurlijk verloop moge-
lijk lijkt de bezuiniging te realiseren. Wel 
kan het personeel te maken krijgen met 

gedwongen overplaatsingen. Bovendien 
zullen de klassen groter worden en dat 
komt in Rotterdam hard aan.

In goede banen
In de commissie-Cohen zaten ook oud-
CDA-Kamerlid Jan de Vries en Philip 
Geelkerken. De laatste is directeur van 
het CAOP in Den Haag, een kenniscen-
trum voor arbeidsverhoudingen in de pu-
blieke sector. Van 1998 tot 2006 was Geel-
kerken directeur van VOS/ABB. In die 
hoedanigheid en ook als bestuurslid van 
De Haagse Scholen heeft hij het openbaar 
onderwijs goed leren kennen. Hij is nu de 
man die als de nieuwe voorzitter van het 

algemene bestuur van BOOR er medever-
antwoordelijk voor is om de ontwikkelin-
gen in Rotterdam weer in goede banen 
te leiden. De nieuwe voorzitter van het 
dagelijkse bestuur wordt per 1 augustus 
Huub van Blijswijk, die afkomstig is van 
Lucas Onderwijs, een grote interzuilaire 
stichting van primair en voortgezet on-
derwijs in Den Haag en omgeving.

Geelkerken maakt duidelijk dat het hard 
nodig bleek om de financiële adminis-
tratie en planning en control op orde te 
brengen, zoals in het rapport werd ge-
adviseerd. ‘BOOR heeft jarenlang op te 
grote voet geleefd. Er ging meer geld uit 
dan er binnenkwam. De bruidsschat die 
met de bestuurlijke verzelfstandiging 
werd meegegeven is als sneeuw voor 
de zon verdwenen. Binnen BOOR heb je 

het al snel over grote bedragen, omdat 
we een omzet hebben van ongeveer 250 
miljoen euro per jaar. De structurele be-
zuiniging die we nu met z’n allen moeten 
realiseren, is er dus een van ruim 3 pro-
cent. Begrijp me goed: dat is uitermate 
pijnlijk, vooral voor iedereen die voor de 
klas staat en met hart en ziel bij het on-
derwijs is betrokken, maar we ontkomen 
er niet aan en het is volgens mij haalbaar. 
Als we op de oude voet zouden doorgaan, 
dan staat de continuïteit van BOOR op 
het spel. Zo simpel is het, helaas. Natuur-
lijk had dit in een veel eerder stadium 
moeten worden gesignaleerd, maar dat 
is niet gebeurd. Dat is ernstig, heel ern-

Dat het vertrouwen moet wor-
den hersteld, heeft alles te 
maken met wat er in de af-
gelopen jaren bij Stichting 

BOOR, het Bestuur Openbaar Onderwijs 
Rotterdam, is gebeurd. Onder Wim Blok, 
die in april 2012 na een vernietigend rap-
port besloot om als voorzitter van het 
dagelijks bestuur op te stappen, heerste 
een cultuur die niet paste bij de beschei-
denheid en de dienende rol die van een 
openbaar schoolbestuur mag worden 
verwacht. Een voorbeeld hiervan zijn de 
vele reizen die Blok onder meer naar Chi-
na, Canada en Brazilië maakte en waar-
voor hij zeker 110.000 euro declareerde. 

Een commissie onder leiding van PvdA-
coryfee Job Cohen, die het uitermate 
kritische rapport in opdracht van de ge-
meente Rotterdam opstelde, adviseerde 
in 2012 om terug te keren naar ‘een be-
stuurs- en managementcultuur van be-
scheidenheid en eenvoud’ en om de ver-
antwoordelijkheden zo laag mogelijk in 
de organisatie neer te leggen. 

Tevens werd geadviseerd om ‘op korte 
termijn de financiële administratie en 
de planning en control binnen BOOR op 
orde te brengen’. Onlangs werd bekend 
dat het financiële tekort binnen de stich-
ting ruim vijf keer zo groot is als werd 

‘We moeten vooruit, naar de toekomst’
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stig, maar dit probleem lossen we niet op 
door naar het verleden te blijven kijken. 
We moeten vooruit, naar de toekomst.’

Servicebureau
De toekomst waar Geelkerken het over 
heeft, moet ook in het teken staan van 
de nieuwe ‘bestuurs- en management-
cultuur van bescheidenheid en eenvoud’, 
zoals die in het adviesrapport wordt ver-
meld. Geelkerken verduidelijkt: ‘Open-
baar onderwijs is voor álle kinderen, 
het is gemeenschapsonderwijs van en 
voor iedereen in de stad. Daar moeten 
we op basis van transparantie verant-
woording over afleggen. In het verleden 

stonden het bestuur en de gemeente te 
ver van elkaar. Het kwam erop neer dat 
er nauwelijks toezicht was. Daar moeten 
wij van leren, en dat geldt natuurlijk ook 
voor de gemeenteraad en het college van 
B&W. De dienende rol die het stafbureau 
van de stichting moet hebben, komt tot 
uitdrukking in het feit dat we ons nu ser-
vicebureau noemen. Het draait dus niet 
meer om het bestuur, maar om wat wij 
voor de scholen kunnen betekenen. Dát 
is ons bestaansrecht. Wat ons nu te doen 
staat, is om het vertrouwen dat het oude 
bestuur verloren heeft laten gaan, terug 
te winnen. Dat wordt moeilijk, maar dat 
gaat lukken.’ <

Bouwfraude
De stichting BOOR werd onder het 
bestuursvoorzitterschap van Wim Blok 
geconfronteerd met een jarenlange 
bouwfraude. Een intern onderzoek 
hiernaar is onlangs door de gemeente 
Rotterdam stopgezet, omdat een vrouw 
tegen wie een aangifte werd voorbereid, 
plotseling is overleden. Het onderzoek 
richtte zich op een mondelinge afspraak 
met aannemers, die 5 procent bovenop 
de reële kosten bij de toen nog niet 
bestuurlijk verzelfstandigde Dienst 
Openbaar Onderwijs in rekening 
brachten, wat daarna naar de organisatie 
werd teruggeboekt. Op die manier 
werden huisvestingsmiddelen ter waarde 
van ongeveer 700.000 euro ‘vrijgespeeld’. 
Forensisch onderzoek heeft uitgewezen 
dat van een bedrag van ruim 567.000 
euro de rechtmatigheid niet is vast te 
stellen. Verder onderzoek zou geen zin 
meer hebben, zo staat in een brief van 
het college van B&W aan de Rotterdamse 
gemeenteraad, omdat de vrouw tegen 
wie een aanklacht werd voorbereid niet 
meer leeft. 

Beschadigde computerschijf
Bovendien staat in de brief van B&W 
dat de financiële administratie na de 
verplichte bewaartermijn van zeven 
jaar niet meer aanwezig is en dat 
creditcardbetalingen niet meer te traceren 
zijn. Een computerschijf met gegevens 
van de boekhouding zou zodanig zijn 
beschadigd, dat de gegevens niet meer 
kunnen worden uitgelezen. Mede in 
verband met de hoge kosten die hiermee 
samenhangen, heeft de gemeente besloten 
geen poging te doen om de bewuste 
computerschijf te laten repareren. 
De bouwfraude binnen BOOR kwam in 
2011 aan het licht nadat een klokkenluider, 
die uit angst voor represailles van 
criminelen anoniem wilde blijven, de 
gemeenteraadsfractie van oppositiepartij 
Leefbaar Rotterdam hierover had 
benaderd. Oud-fractievoorzitter Marco 
Pastors was degene die de fraude als 
eerste in de Rotterdamse politiek aan de 
kaak stelde. In de bouwfraudezaak zijn 
diverse aanhoudingen verricht. Er loopt 
nog een strafrechtelijk onderzoek.

Philip Geelkerken, de man die BOOR er bovenop moet helpen.
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TEkST EN BEELD: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

 in buren blijft 
Beatrix koningin

Anna gravin van Buren trouw-
de in 1551 in haar woonplaats 
met Wil lem van Oranje. 
Vanwege dit historische feit 

zijn koningin Beatrix en prins Willem-
Alexander respectievelijk gravin en graaf 
van Buren. Dat het stadje een speciaal 
plaatsje heeft in de harten van de Oran-
jes, bleek in 1986 toen Willem-Alexander 
onder de schuilnaam W.A. van Buren 
meedeed aan de Elfstedentocht.
De band met de Oranjes komt ook tot uit-
drukking in de naam van de Koningin 
Beatrixschool, die tot 1982 de Openbare 
Lagere School heette. De nieuwe naam 
werd gekozen toen de school verhuisde 
van de oude binnenstad naar een loca-
tie buiten de vestingwallen. Na 30 april 
blijft de school zo heten, vertelt directeur 
Roland Dijkgraaf, ‘omdat de naam is ge-
kozen toen Beatrix koningin was, dat 
verandert niet.’

Gehandicapte koning of koningin?
Leerkracht Thea van Tuil zit met drie col-
lega’s in de werkgroep abdicatie, die er-
voor zorgt dat de hele maand april in het 
teken staat van de troonswisseling. ‘We 
besteden aandacht aan de troonswisse-
ling zelf, aan de band die ons stadje met 
de Oranjes heeft en aan ons staatsbestel. 
Activiteiten die we organiseren, zijn een 

bezoek aan ons Oranjemuseum, een ko-
ninklijke lipdub in de school en een feest-
avond. Dan laten we onder meer foto’s 
zien van het bezoek dat Beatrix op Ko-
ninginnedag in 1991 aan Buren bracht.’
De feestmaand wordt volgens Van Tuil 
niet één grote aanhankelijkheidsbetui-
ging aan de Oranjes, omdat er in de boven-
bouw ook kritisch wordt gekeken naar de 
staatsinrichting van ons land. ‘We stellen 
de leerlingen de vraag of de koninklijke 

familie het goed doet, wat beter zou kun-
nen of dat we voor een republiek moeten 
kiezen. Ook kinderen vragen zich natuur-
lijk wel eens af waarom we eigenlijk een 
koninkrijk zijn. Ze snappen heel goed wat 
erfopvolging is. Een leerling stelde mij de 
vraag wat er gebeurt als er een kroonprins 
of kroonprinses wordt geboren die ver-
standelijk gehandicapt is. Wordt die dan 
gewoon koning of koningin? Zulke vragen 
gaan we samen onderzoeken.’ <

De hele maand april 
besteedt de openbare 

koningin Beatrixschool 
in Buren aandacht aan 

de troonswisseling. Maar 
het wordt niet één grote 

aanhankelijkheidsbetuiging 
aan de Oranjes. waarom zijn 

we eigenlijk een koninkrijk?

Koningsspelen
Op vrijdag 26 april kunnen alle basisscholen in Nederland meedoen aan 
de Koningsspelen. Het ministerie van OCW heeft scholen toestemming 
gegeven om deze dag te organiseren. De Koningsspelen vervangen de 
reguliere lessen en bestaan uit twee onderdelen: het Koningsontbijt en de 
Koningssportdag. < Alle informatie staat op www.koningsspelen.nl.
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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.

Vlaanderen, waar het leven bourgondisch is, waar de verkleinwoordjes welig 
tieren en… waar het onderwijs zo goed en goedkoop is dat je als Nederlander 
maar beter de grens oversteekt?

Bij ons in Vlaanderen kunnen kleuters vanaf 2,5 jaar naar school. Veruit de 
meeste Vlaamse kleuters doen dat ook, en ze ontmoeten daar steeds meer leef-
tijdgenootjes uit Nederland. In het schooljaar 2011-2012 zaten er 6818 Neder-
landse kleuters in onze klassen. Van hen woonde 10 procent in Nederland. De 
overige 90 procent woonde in België en ging dus naar een school in de buurt. In 
datzelfde schooljaar zaten er 10.478 kinderen met de Nederlandse nationaliteit 
in het Vlaamse lager onderwijs (voor zes- tot twaalfjarigen). Ook hier weer een 
gelijkaardige verhouding:12 procent kwam elke dag over de grens, de overige 
88 procent woonde in Vlaanderen. 
Er is een duidelijk stijgende trend: vergeleken met het schooljaar 2002-2003 
zaten er in 2011-2012 twee keer zoveel kleuters en bijna drie keer zoveel zes- tot 
twaalfjarige Nederlandse kinderen op Vlaamse scholen.

Discipline, structuur, orde
De cijfers worden bevestigd door wat directeuren van scholen in de grensstreek 
vertellen. De overgrote meerderheid van de Nederlandse schoolkinderen op 
Vlaamse schoolbanken woont in Vlaanderen. Hun ouders hebben er om tal van 
redenen voor gekozen om zich bij ons te vestigen. Op nummer 1 staat allicht 
de lagere prijs van de koopwoningen. Maar, is het mogelijk dat deze gezinnen 
ook naar Vlaanderen verkassen omwille van het onderwijs? Sommige ouders 
vermelden dat wel, horen we van directeuren. En of het nu gaat om Nederlan-
ders die in Vlaanderen wonen of om Nederlanders die hun kinderen over de 
grens naar school sturen, telkens komen dezelfde argumenten ter sprake: meer 
discipline, meer structuur, meer orde. Waar in Nederland gaan kinderen nog 
in de rij staan als de bel gaat? 
Nederlandse ouders die hun ukjes in Vlaanderen naar de kleuterschool laten 
gaan, maken ook gebruik van het fi nanciële voordeel. Kinderen kunnen bij ons 
vrijwel gratis naar school als ze 2,5 jaar zijn, terwijl ze dan in Nederland naar de 
betaalde opvang gaan. Zodra Nederlandse kinderen de Vlaamse kleuterschool 
ontgroeid zijn, kiezen de ouders veelal voor een Nederlandse school. 

Rijk aanbod én goedkoop
In het secundair onderwijs is het vooral de faam van bepaalde studierichtingen 
die leerlingen over de grens trekt. Zo pendelen ongeveer 50 leerlingen elke dag 
van Nederland naar het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten 
(SISA) in Antwerpen voor de beroepsgerichte richtingen publiciteitsgrafi ek, eta-
lage en standenbouw of haarzorg. In het hele secundair onderwijs in Vlaande-
ren zaten in 2011-2012 in totaal 10.630 Nederlandse leerlingen. Ten slotte kijk ik 
naar het kunstonderwijs in deeltijd, beter bekend als de academies voor muziek, 
woordkunst en dans of voor beeldende kunst. Vlaanderen is rijk aan kunst-
onderwijs, zowel voor kinderen als volwassenen. In 2010-2011 ontwikkelden 
4.561 Nederlanders in 2010-2011 hun creatieve talenten in Vlaamse academies, 
ongetwijfeld omwille van het rijke aanbod, maar ook omdat het goedkoper is 
dan in Nederland. <

In de rij als de bel gaat

AAN hET wOORD 

patriek Delbaere is directeur van het Onderwijssecretariaat van 
de Steden en gemeenten van de vlaamse gemeenschap (OvSg)

Duizenden 
Nederlandse 
kinderen op 

Belgische scholen
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 kRIMp
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: ANDRé RuIgROk

De steen die met het advies over krimp in de 
onderwijsvijver is gegooid, doet het water fors over de 
randen klotsen. gaan we in het primair onderwijs echt 

naar een minimale opheffingsnorm van 100 leerlingen?

‘bom onder het openbaar onderwijs’. Bei-
de organisaties wijzen erop dat de Onder-
wijsraad verouderde gegevens gebruikt 
bij de constatering dat bij kleine scholen 
het risico van kwaliteitsverlies groot is. 
De realiteit laat juist zien dat kleine ba-
sisscholen de afgelopen jaren sterk zijn 
verbeterd en kwaliteit vasthouden.

In nabijheid kiezen
Een oproep op de website van VOS/ABB 
om op het advies van de Onderwijsraad 
te reageren, levert veel reacties op. ‘Het 
gaat om de mogelijkheden voor ouders 
om in de nabijheid te kiezen’, zo stelt Hans 
Rasch. Hij was algemeen directeur van 
10 openbare dorpsscholen in Zuid-Ken-
nemerland en is nu bestuurslid van het 
Vlietland College in Leiden. ‘Eigenlijk zou 
de kwaliteit de doorslag moeten geven. 

Als twee juffen of meesters in staat zijn 
om goede kwaliteit te bieden aan een zeer 
kleine school, dan is dat geweldig! Wan-
neer in een afgelegen dorpskern een zeer 
kleine school staat, is het maatschappe-
lijk veel beter om daar wat extra midde-
len voor te bestemmen dan de ouders te 
dwingen hun kinderen 10 tot 15 kilometer 
verderop naar school te brengen.’
Bovenschools manager Rob Beaumont 
van de Stichting jong Leren voor alge-
meen bijzonder primair onderwijs in 
Zuid-limburg heeft een relativerende 
blik. Hij vindt dat de discussie los moet 
komen van de emotie. ‘Probeer je voor 
de geest te halen hoe klein een school is. 
Kan zo’n schooltje dan nog verantwoord 
voor kinderen aan de slag zijn? De discus-
sie gaat niet over de grens van 100, maar 
over betaalbare onderwijskwaliteit van 
duurzame aard. De grote vraag is of we 
dat met het huidige systeem op termijn 
kunnen volhouden.’ 
Directeur Madeleine van Noordt Wierin-
ga van openbare basisschool Pluspunt in 
Rotterdam betrekt de verzuiling in haar 
reactie. ‘Ik ben van mening dat in een 
dorp altijd een basisschool moet zijn, 
maar ben tegen de verzuiling. Waarom 
in kleine dorpen geen neutraal bijzon-
dere scholen? Zo zitten alle kinderen bij 
elkaar als het gaat om de reken-, taal- en 
zaakvakken, maar kun je ze scheiden 

Kwetsbaarheid verminderen
De VOO wijst er op dat veel kleine scholen weliswaar kwetsbaar zijn, maar goed tot 
zeer goed onderwijs geven. Terecht stelt de Onderwijsraad daarom dat scholen en 
teams via samenwerking de kwetsbaarheid kunnen verminderen. Maar voor de 
laatste school in een dorp dienen lagere normen en een hogere bekostiging (behoud 
kleine scholentoeslag) uit kwaliteitsoverwegingen te bestaan. VOO stelt daarbij de 
voorwaarde dat de school voor alle kinderen en ouders is (openbaar of algemeen 
toegankelijk) en minimaal 3 groepen telt.

In het advies ‘Grenzen aan kleine 
scholen’ van de Onderwijsraad aan 
het kabinet staat dat de voorgestelde 
verhoging van de minimale ophef-

fingsnorm van 23 naar 100 leerlingen, 
met zich mee brengt dat 605 openbare 
basisscholen dicht moeten. VOS/ABB en 
VOO wijzen erop dat met de sluiting van 
zoveel basisscholen de grondwettelijke 
garantiefunctie van het openbaar on-
derwijs in het geding komt. ‘Als het ka-
binet het advies van de Onderwijsraad 
overneemt, ontstaat de situatie dat niet 
meer overal in Nederland kan worden ge-
garandeerd dat de openbare basisschool 
als basisvoorziening blijft bestaan. Er ko-
men witte vlekken op de openbaar-on-
derwijskaart, wat ongrondwettelijk is,’ 
zo stelt directeur Ritske van der Veen van 
VOS/ABB, die in dit kader spreekt van een 

Kwaliteit 
moet de  

doorslag geven
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bij de godsdienstlessen. Het is toch niet 
meer van deze tijd, ook economisch niet, 
dat er nog aparte openbare en christelijke 
scholen moeten zijn?’

Kleine school voorkomt uitval
Evelien Groen uit Heemskerk reageert 
als moeder: ‘Mijn kinderen zitten op een 
basisschool met 70 leerlingen. Omdat het 
erg slecht ging met onze oudste op een 
school met 500 leerlingen. Niet elk kind 
is geschikt voor grootschalig onderwijs. 
Met het behoud van kleine scholen voor-
kom je uitval van leerlingen naar het 
speciaal onderwijs, omdat vaak iets meer 
aandacht, rust en oog voor de specifieke 
vraag van dat kind wonderen kan doen. 
John van de Ven, directeur van openbare 
basisschool De Omnibus in Baarlo, vindt 
dat het advies van de Onderwijsraad 
ongenuanceerd naar buiten is gebracht. 
‘Ik ben van mening dat ook op kleine 
scholen een hoge kwaliteit geboden kan 
worden. Die kwaliteit gaat veel verder 
dan alleen de cognitieve kwaliteiten. 

Ik denk wel dat er gekeken kan worden 
naar plekken waar voldoende aanbod 
van onderwijs is. Bijvoorbeeld in een 
stadsdeel waar zeven scholen zijn, is zes 
of misschien vijf ook wel voldoende. Di-
versiteit van onderwijsaanbod blijft es-
sentieel. Het vraagt dus vooral om maat-
werk, waarbij kwaliteit een belangrijk 
criterium is.’

Veranderde economische realiteit
Directeur Harm Wolthuis van openbare 
basisschool De Kinderboom in Slochte-
ren en van samenwerkingsschool Meer-
oevers in Meerstad zegt dat de luxe van 
twee kleine scholen in één dorp niet 
meer te betalen is. ‘Wat veel mensen in 
Nederland nog onvoldoende beseffen, is 
dat de economische realiteit sinds eind 
2008 drastisch is veranderd. We hebben 
nu en in de toekomst niet meer de moge-
lijkheid om te gaan voor wat we willen. 
Er zou een dwingende maatregel moeten 
komen waarbij alle algemeen toeganke-
lijke scholen fuseren, net als binnen pas-

Bezuiniging?
Tijdens zes drukbezochte regionale 
bijeenkomsten, die VOS/ABB samen 
met de andere besturenorganisaties 
en de PO-Raad in maart voor 
schoolbestuurders heeft georganiseerd, 
komt het onterechte gebruik van 
het vermeende kwaliteitsargument 
aan de orde. Uit de reacties van veel 
bestuurders blijkt dat zij zich door de 
Onderwijsraad op dit punt miskend 
voelen. Er is ook kritiek op de ondergrens 
van 100 leerlingen. Die norm wordt in 
het onderwijs veelal ervaren als een 
van bovenaf opgelegd getal, dat de 
beleidsvrijheid van schoolbesturen 
ernstig kan aantasten. Scholen willen 
juist ruimte en vertrouwen om samen 
een aanpak te realiseren die aansluit op 
de specifieke regionale situatie. Iedereen 
is het erover eens dat het kabinet het 
advies van de Onderwijsraad niet mag 
gebruiken om nieuwe bezuinigingen 
door te voeren. De vrees dat dit gaat 
gebeuren, hangt samen met het feit dat 
het advies ingaat op de doelmatigheid 
van scholen. Het geld dat nu beschikbaar 
is, moet voor het onderwijs behouden 
blijven.
VOS/ABB heeft tijdens een hoorzitting 
van de Vaste Kamercommissie voor 
OCW en in een overleg met het 
ministerie van OCW haar standpunten 
over het krimpadvies kenbaar gemaakt. 
Zo is onder meer geopperd om de 
kleinescholentoeslag om te zetten in 
een stimuleringsregeling voor scholen 
in krimpgebieden die met elkaar willen 
samenwerken. Ook hiervoor geldt dat 
dit voor het kabinet geen aanleiding 
mag zijn om op het onderwijs te gaan 
bezuinigen.

send onderwijs.’ Wolthuis merkt verder 
op dat de minimale opheffingsnorm niet 
naar 100, maar naar bijvoorbeeld 60 leer-
lingen zou moeten. ‘Als school heb je dan 
de gelegenheid om combinaties te maken 
van 1-2, 3-4-5 en 6-7-8. Op een van mijn 
groeischolen hebben we bewust hiervoor 
gekozen, ook al is dat vanwege school-
grootte niet nodig.’  <

De Onderwijsraad wil zo’n klein schooltje met gemengde groepen sluiten. (Archieffoto).

Kleine scholen zijn de laatste jaren  
sterk verbeterd
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 SOCIALE MEDIA
TEkST: CARLA DESAIN
BEELD: RuuD JONkERS

Er bestaan veel positieve en zinvolle 
toepassingen van sociale media 
in het onderwijs. Dat ontdekte 
heleen van Lier, socialemedia-

redacteur bij de volkskrant, toen 
ze begin dit jaar een onderzoek 

startte naar de invloed van sociale 
media op onder meer de overheid, 

politie en onderwijs. Maar ze 
ontdekte ook dat het alleen 

werkt als de sociale media echt 
zijn verweven met de praktijk. 

Inzet van
sociale media  

 in de les biedt kansen
Van Lier nodigde via haar web-

log op de Volkskrant-site ie-
dereen uit om mee te denken. 
De reacties stroomden binnen 

- via allerlei socialemedia-kanalen. ‘Het 
staat wel vast dat sociale media hele-
maal zijn geïntegreerd in de samenle-
ving, we kunnen niet meer zonder’, zegt 
Van Lier. ‘Maar de berichtgeving erover 
blijft vaak hangen in verhalen over in-
cidenten. Iedereen smult van breed uit-
gemeten hypes: bangalijstjes, project X, 
cyberpesten. Ik vond het als journalist 
tijd worden om te onderzoeken wat de 
invloed van sociale media is als je voorbij 
die hypes kijkt.’
Van Lier dook als eerste in het onderwijs. 
‘Ik kreeg na mijn oproep veel hulp en 
bruikbare tips. Ik heb mensen geïnter-

viewd, ben naar studiedagen en ouder-
avonden geweest, en heb veel gelezen.’

Wat viel je vooral op?
“Alle leerlingen en veel ouders en docen-
ten maken gebruik van sociale media; 
maar in de klas, in het onderwijs zelf, 
worden ze nog nauwelijks ingezet. De 
meeste scholen vinden dat ze ‘iets’ moe-
ten met sociale media, maar weten niet 
wat. Ze nemen dan vaak een van de vele 
mediawijsheldsclubjes in de arm – daar-
in is mijns inziens nogal een wildgroei en 
de kwaliteit loopt uiteen. Ik hoorde ver-
halen over lesjes in het aanmaken van 
een Twitter- of Facebook-account; nou, 
die knoppenwijsheid hebben leerlingen 
al heel jong.’

Wat moeten kinderen  
en jongeren dan wel leren?
‘Het allerbelangrijkste is: kritisch naden-
ken. Leerlingen moeten worden voorbe-
reid op het doorzien van (sociale) media. 
Het gaat me niet alleen over de echte 
uitwassen, maar vooral over de gevaren 
in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld dat 
melige filmpjes die ze zelf online zetten, 
blijvend op internet staan. Het hoort bij 
onderwijs om leerlingen te laten naden-
ken over de gevolgen die zulke filmpjes 
kunnen hebben op wat langere termijn.
Jongeren beseffen vaak ook niet dat wat 
ze twitteren tegen hun vrienden, door 
iedereen is mee te lezen. Een leraar gaf 
dit voorbeeld van een tweet van een van 
zijn leerlingen: ‘Haha, ik sta hier om de 
hoek op het schoolplein toch #Stiekem-
TeRoken’.
Een kerntaak van het onderwijs is om 
leerlingen voor te bereiden op deelne-

Heleen van Lier & sociale media
Sociale media – vooral Twitter – spelen in het leven van Heleen van Lier een 
grote rol. Wie haar op haar 06-nummer vergeefs probeert te bellen, krijgt de 
melding: ‘Je was toch niet serieus van plan om mijn voicemail in te spreken, 
hè? Dat is echt niet meer van deze tijd. Via een van de sociale media ben ik veel 
sneller te bereiken.’ Voor haar werk pikt Van Lier via Twitter interessante trends 
op en ook privé twittert ze graag: ‘Tv kijken is veel leuker en soms nuttiger als je 
ondertussen kunt discussiëren over een programma.’ 
Van Lier vond ook haar partner via Twitter, toen ze een oproepje plaatste voor 
een interviewkandidaat over open source technologie. Tijdens het interview 
sloeg de vonk over en inmiddels wonen ze vijf jaar samen. Eerder had ze zelf 
aan den lijve ondervonden hoe groot het bereik van internet is. ‘In 2006 schreef 
ik mijn persoonlijke hersenspinsels op in een privé-weblogje. Ik schrok me te 
pletter toen GeenStijl daar stukken uit overnam, inclusief mijn privé-foto’s in 
bikini bij het zwembad. Niet heel schokkend, maar zo wil je jezelf niet op zo’n 
site terugzien. Ik weet nu echt wel waarop ik moet letten: alles wat je online 
publiceert, can and will be op GeenStijl.’



Magazine voor het openbaar onderwijs | 27

men aan de maatschappij. Daar hoort 
ook bij hoe ze zich positief en profes-
sioneel kunnen bewegen in de online-
samenleving. Laatst ontsloeg een zie-
kenhuis een stagiaire, omdat ze van 
een patiënt, een bekende Nederlander, 
een foto op Facebook had gezet. Als op 
school meer aandacht was geweest voor 
mediawijsheid, ook in de stagevoorbe-
reiding, had zij wellicht beter nagedacht 
over die foto.’

Welke zinvolle voorbeelden  
kwam je tegen?
‘Inzet van sociale media in de les biedt 
veel kansen. Bijvoorbeeld voor leerlingen 
die wat stil zijn in de klas en nauwelijks 
hun vinger opsteken als ze het antwoord 
weten. Als ze antwoorden en opmerkin-

gen mogen twitteren, durven zulke leer-
lingen vaak wel mee te doen.
Ik ontmoette een leerkracht die aan 
‘flipping the classroom’ doet: hij laat 
leerlingen thuis op Facebook of YouTube 
de bronnen bekijken, zodat er tijdens de 
les tijd is om samen de stof te bespreken. 
Er is een schoolklas die met andere klas-
sen over de hele wereld verhalen, foto’s 
en filmpjes uitwisselt. Zo doen leerlingen 
spelenderwijs vaardigheden op in het ge-
bruiken van allerlei tools, dat is leuker 
en effectiever dan een knoppencursus. 
Ik wou dat mijn leerkracht vroeger zoiets 
had bedacht, dan zou mijn leefwereld in 
het kleine dorp waar ik ben opgegroeid, 
een stuk groter zijn geweest. Ook gewel-
dig: een ziek kind, dat via een webcam bij 
haar thuis en een in de klas, toch gewoon 

‘Jongeren moeten beseffen dat  
iedereen meeleest op Twitter’

met haar eigen groep mee kon doen en 
mee kon leren. De mogelijkheden van 
sociale media in het onderwijs zijn zo 
groot! Ouders kunnen bijvoorbeeld bij 
het onderwijs worden betrokken door 
een (afgeschermde) Facebook-pagina 
met foto’s van activiteiten in de klas.’

Waarom worden sociale media  
niet overal toegepast?
‘Een kleine groep gepassioneerde leer-
krachten zoekt naar zinvolle toepassin-
gen in het onderwijs. Maar veel anderen 
zijn een beetje bang voor die sociale me-
dia. Om die terughoudendheid te over-
winnen zet een uurtje cursus niet zoveel 
zoden aan de dijk, dan blijft het een gim-
mickje. Het werkt alleen als er structu-
reel aandacht voor is en als sociale media 
verweven zijn met de onderwijspraktijk, 
zoals in de voorbeelden die ik noemde.
Ik heb zelfs pleidooien gehoord voor 
het opnemen van mediawijsheid als 
onderdeel van de Cito-toets. Dan zullen 
leerkrachten dit onderwerp echt serieus 
nemen en er structureel aandacht aan 
besteden.’ <
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 kINDCENTRA
TEkST EN BEELD: LuCy BEkER

‘hier lukt het dus wél’. Die 
verzuchting was niet van de lucht 
tijdens het bezoek van een groep 

vlaamse onderwijsdeskundigen 
aan twee kindcentra in Tilburg 
en Rosmalen. De bewondering 
gold het geïntegreerde aanbod 

van onderwijs en opvang in één 
gebouw. De vlamingen wilden 

tot in details weten hoe die 
samenwerking is geregeld.

Belgen bekijken  
Nederlandse kindcentra:  
‘Hier lukt het wel’ 

In België komt de integratie van 
onderwijs en opvang nog niet erg 
van de grond. Eén van de oorzaken 
daarvan is de wet- en regelgeving, 

maar in Tilburg en Rosmalen ontdek-
ten de Vlamingen dat de regelgeving in 
Nederland niet veel anders is. Ook hier 
zijn onderwijs en opvang ondergebracht 
bij verschillende ministeries en zijn er 
verschillende cao’s voor het personeel 
van onderwijs en opvang. ‘Daarom is 
het zo inspirerend om te zien dat het in 
Nederland tóch lukt om als één team 
samen te werken aan onderwijs en op-
vang’, zei Katrien Schryvers, parlement-
slid voor CD&V (ChristenDemocratisch 
& Vlaams), de grootste partij in het 
Vlaamse parlement. ‘Zelfs al zijn het 
op papier nog aparte teams. Het gaat er 
blijkbaar om dat in de geest de klik wordt 
gemaakt.’ 

Schepenen
Naast Schryvers bestond de Vlaamse 
delegatie uit schepenen (wethouders) 
en ambtenaren van de gemeenten 
Koksijde, Kuurne, Sint Niklaas, Dilbeek, 
Antwerpen, Gent en Roeselaere. Ook 
vertegenwoordigers van kinderopvang-
organisaties en scholen waren erbij, 
evenals stafmedewerkers van de OVSG, 
de koepelorganisatie van het stedelijk en 
gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen. 
De OVSG is te vergelijken met VOS/ABB, 
die het bezoek had georganiseerd, in sa-
menwerking met de openbare kindcen-
tra De Vuurvogel in Tilburg en De Hoven 
in Rosmalen.
De Vlamingen waren bij Kindercampus 
De Vuurvogel vooral geïnteresseerd in 
de organisatie. De Vuurvogel omvat een 
kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 
4 jaar, een peuterspeelzaal en een basis-

Ingrid van Beuzekom op De Vuurvogel in gesprek met Patriek Delbaere.

Katrien Schryvers kijkt naar binnen  
bij de peuterspeelzaal in De Vuurvogel.
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school. Er is één directeur die zowel de 
school als de opvang aanstuurt: Ingrid 
van Beuzekom. Op papier is zij in dienst 
van het openbare schoolbestuur Opmaat, 
die haar voor 2 dagen per week heeft 
gedetacheerd bij kinderopvangorgani-
satie Kinderstad. Op die manier dragen 
Opmaat en Kinderstad samen de kosten. 
In de praktijk heeft Van Beuzekom ech-
ter één functie: directeur van de kinder-
campus. Ze geeft leiding aan zowel het 
opvangteam als het onderwijsteam, en 
zorgt dat de onderlinge communicatie op 
gang blijft. Voor ouders is het een heldere 
constructie. Deze opzet blijkt de overstap 
van kinderdagverblijf naar basisschool te 
versoepelen. 

‘Als de wil er maar is’
Na Tilburg brachten de Belgen een be-
zoek aan Kindcentrum De Hoven in Ros-
malen. Ze waren onder de indruk van dit 
gebouw, dat speciaal is ontworpen voor 
de integrale samenwerking tussen het 
openbaar onderwijs en kinderopvang-
organisatie De Witte Wielen. Het ge-
bouw, ontworpen door Frencken-Scholl, 
is bijzonder omdat er geen gangen en 
lokalen zijn. De etages zijn ingericht met 
verschillende soorten werkplekken, die 
vrijwel allemaal in open verbinding met 
elkaar staan. Er zijn bijna geen muren 
en deuren, behalve daar waar het wet-
telijk verplicht is: bij de babyopvang op 
de bovenste verdieping. Hier beschikt 
het kinderdagverblijf ook over een grote 

eigen buitenruimte op het dakterras. In 
gebouw is verder een buitenschoolse op-
vang gevestigd, die deels gebruikmaakt 
van dezelfde ruimten als de school. 
De Belgische delegatie was verrast door 
de manier waarop een moderne visie op 
onderwijs en opvang is vertaald in het 
gebouw. Directeur Anja Thijssen van De 
Hoven verklaarde: ‘Dit gebouw helpt na-
tuurlijk enorm om de samenwerking met 
de opvang te intensiveren. Maar het kan 
overal, ook in een bestaand gebouw, als 
de wil er maar is.’ 

Concurrentievervalsing
De Vlaamse bezoekers vonden het bezoek 
aan de kindcentra boeiend en inspire-

‘Nog nooit zo’n geïntegreerde aanpak 
van onderwijs en opvang gezien’

rend. Patriek Delbaere, algemeen direc-
teur van OVSG: ‘Ik heb het Nederlandse 
onderwijs vaker bekeken, maar nog nooit 
zo’n geïntegreerde aanpak van onderwijs 
en opvang gezien als hier. En dat terwijl 
hier toch gewerkt wordt met net zulke 
gescheiden geldstromen als bij ons. Dat 
dit in de praktijk kán, zet ons aan het 
denken. Wellicht kunnen wij in de toe-
komst iets dergelijks realiseren’.
Tegelijkertijd gaven Delbaere en andere 
bezoekers aan dat er in Vlaanderen nóg 
een struikelblok is: ‘Wij hebben ook te 
maken met strenge regelgeving om con-
currentievervalsing tegen te gaan. We 
mogen daardoor niet investeren op één 
school, álle scholen moeten hetzelfde 
pakket aanbieden. Dat maakt het lastig 
en duur om een nieuwe aanpak te intro-
duceren.’
Hier keken de directies van de Neder-
landse scholen weer van op. ‘Bij ons wil-
len scholen zich juist graag onderschei-
den om ouders een keuze te bieden’, zegt 
Ingrid van Beuzekom van De Vuurvogel. 
‘Daarom profileren wij ons als kinder-
campus, en ik zie daardoor het leerlin-
genaantal stijgen. De gemeente Tilburg 
heeft wel bepaald dat er meer kindcentra 
moeten komen, en daar kunnen verschil-
lende schoolbesturen op intekenen.’ Ove-
rigens ontvangt De Vuurvogel niet meer 
geld dan andere scholen, benadrukt Van 
Beuzekom: ‘Het is een kwestie van keu-
zes maken’. <

Een deel van de delegatie van Vlamingen, hier bij De Vuurvogel.

Kindcentrum De Hoven in Rosmalen.
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 TOp-SChOLEN
TEkST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT
BEELD: OBS DE BLOEIENDE BETuwE

‘Eens zal de Betuwe in bloei weer 
staan, nog mooier en voller dan 
voorheen’, zong operazanger 
Dolf Brouwers lang voordat hij 

in de huid van Sjef van Oekel kroop. Het 
bekende lied van net na de Tweede We-
reldoorlog geeft ook nu weer hoop in het 
nog koude voorjaar, waarin de bloesems 
van de boomgaarden rond openbare ba-
sisschool De Bloeiende Betuwe zich nog 
angstig schuilhouden in de kale takken. 
Deze basisschool valt onder de Stichting 
Fluvium voor openbaar primair onderwijs 
in de gemeenten Geldermalsen en Neerij-
nen. De school, die net buiten het dorpje 
Rhenoy langs de provincale weg naar 
Leerdam staat, is de enige in de omgeving 
en heeft dit schooljaar 91 leerlingen. Ze ko-
men uit Rhenoy zelf, maar ook uit de om-
liggende dorpen Gellicum en Acquoy. En-
kele leerlingen van wie de ouders bewust 
voor een kleine plattelandsschool kiezen, 
komen uit het stadje Leerdam. Sinds 2011 
is De Bloeiende Betuwe onderdeel van de 
brede school Alles Bijeen, waarin wordt 
samengewerkt met peuterspeelzaal ’t 
Hummeltje en met de naschoolse opvang 
Villa Spetter.

Midden in de samenleving
De omgeving van Rhenoy, met haar 

Bloeiende cultuur  
in de Betuwe

TOP-scholen  
met de E-factor
Dit is de elfde aflevering van een 
reeks artikelen over TOPscholen. 
TOP staat voor Talentvol Openbaar 
Praktijkvoorbeeld. TOP-scholen 
zijn Excellent in een bepaald 
domein: ze hebben de E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten zien 
dat goed onderwijs meer inhoudt 
dan prestaties op het gebied van 
taal en rekenen. Werkt u op een 
TOPschool of kent u zo’n school? 
Stel die school dan kandidaat via 
excellent@vosabb.nl. De criteria 
waa raa n TOP-sc holen moeten 
voldoen, staan op www.vosabb.nl 
(thema’s > Kwaliteit en excellentie).

Een overzicht van alle TOP-scholen 
en de criteria waar zij aan moeten 
voldoen, vindt u op www.vosabb.nl.

kunst en cultuur, daar ontbreekt het nogal aan in het 
dorp Rhenoy en omgeving. Daarom speelt openbare 

basisschool De Bloeiende Betuwe daarop in. ‘Als school 
sta je midden in de samenleving, dan moet je kijken 

naar wat je omgeving nodig heeft.’ verschraalt straks 
de culturele oogst, nu er zwaar wordt bezuinigd? 

boomgaarden, het meanderende riviertje 
de Linge en pittoreske dijkdorpjes waar 
kerktorens bovenuit steken, is lieflijk, ze-
ker als het voorjaar aanbreekt, maar het 
is ook een streek met weinig culturele 
mogelijkheden voor kinderen, zo vertelt 
directeur Frank Koelen. ‘Hier in de ge-
meente Geldermalsen is geen centrum 
voor de kunsten, geen muziekschool en 
wie naar een museum of theater wil, 
moet daar altijd voor reizen. Mijn visie 
op schoolleiderschap is dat je als school 
een onderneming bent midden in de sa-
menleving. Dan moet je kijken naar wat 
de omgeving nodig heeft. Daarbij komt 
dat kwaliteit van een school niet alleen 
in de basis ligt, dus op het gebied rekenen 
en taal, maar juist ook op andere terrei-
nen. Wij hebben er dus voor gekozen om 
kunst en cultuur de school in te halen.’

De Bloeiende Betuwe zocht samenwer-
king met twee cultuurpartners in de re-
gio. KunstFort Asperen is de ene partner. 
In dit negentiende-eeuwse fort, dat bij 
het gelijknamige dorp aan de Linge ligt 
en deel uitmaakt van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, worden sinds de jaren 
tachtig tentoonstellingen en culturele 
activiteiten voor jong en oud georgani-
seerd. ‘Wij zijn in het KunstFort naar een 
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expositie geweest over voedsel van toen 
en nu. Dat was een inspiratiebron voor 
lessen in de klas. Een afgeleide van deze 
expositie is dat we nu bij de school voor 
de leerlingen een moestuin hebben. Het 
interessante van het fort is natuurlijk dat 
je ook de geschiedenis van de waterlinie 
kunt vertellen. Zo maken de kinderen 
kennis met het culturele erfgoed in hun 
eigen omgeving.’ 

Kilometers maken
De andere cultuurpartner van De Bloei-
ende Betuwe is muziekvereniging Voor-
waarts in Rumpt. ‘Er komen vrijwilligers 
op school om leerlingen in kennisma-
kingslessen enthousiast te maken voor 
muziek. Dat gaat heel goed! De kinderen 
kunnen experimenteren met verschil-
lende instrumenten. Er zijn ook na-
schoolse workshops. De samenwerking 
gaat beide kanten op. Voorwaarts kan 
ons veel bieden en ondertussen krijgt 

de vereniging er jonge leden bij. Enkele 
leerlingen uit  de groepen 5 tot en met 8 
zitten er nu op les. Deze kinderen maken 
bewust de kilometers naar Rumpt, om-
dat ze muziek zo leuk vinden.’

Een zangcoach die lid is van Voorwaarts, 
geeft les in de groep 5/6. ‘We kunnen 
haar inhuren dankzij een cultuursubsi-
die die we in het kader van een brede-
scholenproject van de provincie Gelder-
land krijgen. Met dat geld hebben we 
ook een aantal muziekinstrumenten en 
de cultuurmethode Moet je doen! van 
Thieme Meulenhoff kunnen aanschaf-
fen. Zonder deze cultuurpilot zouden we 
nooit tot een duurzame samenwerking 
met onze partners en ook niet tot een ge-
degen beleidsplan op het niveau van de 
brede school zijn gekomen’, aldus Koelen.

De leerlingen en ouders zijn enthousiast 
over de aandacht voor kunst en cultuur. 

‘Kunst en cultuur  
de school in gehaald’

Koelen: ‘De medezeggenschapsraad kijkt 
constant mee en ik hoor dat er veel po-
sitieve geluiden van ouders zijn. En de 
leerlingen? Ja, die zijn echt superenthou-
siast!’ 

Afbrokkelende basis
De directeur is duidelijk trots op wat hij 
met zijn school op cultureel gebied heeft 
bewerkstelligd, maar hij is tegelijkertijd 
bang dat door de ingrijpende bezuinigin-
gen de toekomst er somber uitziet. ‘Ik ben 
trots omdat we met geld van de provin-
cie kunst en cultuur zo dicht bij kinderen 
brengen. Voorwaarde was dat het een 
duurzame investering moest zijn. Dat is 
ons gelukt. Maar nu zie je helaas dat met 
de bezuinigingen op de cultuursector de 
basis onder het voortbestaan van aller-
lei instellingen aan het afbrokkelen is. Ik 
maak me zorgen om KunstFort Asperen, 
dat voor een groot deel van subsidies 
afhankelijk is. Voorwaarts zal er geen 
last van krijgen, omdat de muziekver-
eniging losstaat van subsidies. Het zou 
zonde zijn als we niet verder kunnen 
met ons cultuurproject, doordat andere 
instanties omvallen. Als je bezuinigt op 
cultuur, dan raak je indirect dus ook het 
onderwijs. Daar wordt meestal niet aan 
gedacht.’ <

Kinderen van De Bloeiende Betuwe, hier bezig met een fotoworkshop.
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0800-5010 
openbaar 
onderwijs
Ouders en MR-leden in het openbaar 
onderwijs kunnen voor informatie 
en advies gratis terecht bij de 
Vereniging Openbaar Onderwijs. 
De telefonische infolijn 0800-5010 
is iedere schooldag geopend, tussen 
tien en drie uur. Bel 0800-5010, kies 
1 voor onderwijs of stel uw vraag op 
www.voo.nl/5010.

Telefoon 0800-5010 
www.voo.nl/5010

Inschrijven met één handtekening
Op het inschrijfformulier voor het vmbo moeten de gegevens van beide 
ouders worden ingevuld. Maar het formulier hoeft maar door een van 
de ouders te worden ondertekend. Klopt dit of moet ik mijn ex ook laten 
tekenen?

Nee, de school kan volstaan met het 
vragen van één handtekening op het 
inschrijfformulier. De school mag er-
van uitgaan dat de handtekening van 
één ouder ook de instemming van de 
andere ouder weergeeft. U bent als ou-
der immers gehouden aan het Burger-

lijk Wetboek, waarin een informatie- en 
consultatieregeling tussen de ouders is 
vastgelegd met betrekking tot belang-
rijke beslissingen over de kinderen. Als 
u het inschrijfformulier ondertekent, 
wordt u geacht uw ex erover te hebben 
geconsulteerd. <

Waar is hier de nooduitgang?
Op onze school hangen geen bordjes die de nooduitgangen aangeven. 
Dit is toch verplicht?

Ja, iedere school is verplicht om door 
middel van bordjes aan te geven 
waar de nooduitgangen zijn. Dit geldt 
overigens voor alle openbare gebou-
wen. Ook moeten er bordjes zijn die 

vluchtroutes aangeven en er dient 
voldoende blusmateriaal aanwezig 
te zijn. De bordjes mogen geen tekst 
bevatten; er moeten pictogrammen 
op staan. <

Wachtlijst voor ‘Op de rails’
De school van mijn zoon wil dat hij naar een Op de rails-voorziening 
gaat, vanwege zijn gedrag. Nu is er bij die voorziening een wachtlijst en 
zit hij thuis. Mag dit zomaar?

Het komt inderdaad vaker voor dat een 
Op de rails-voorziening een wachtlijst 
heeft. De school kan vervolgens beslui-
ten of uw zoon op school kan blijven of 

dat hij thuis moet wachten op plaatsing 
bij Op de rails. Als uw zoon thuis moet 
wachten totdat er plaats is, dan dient 
de school wel onderwijs te verzorgen. <

Betalen voor een vulpen?
De school vraagt een bijdrage voor de vulpen van mijn zoon. Op mijn 
vraag of dit verplicht was, gaf de directeur geen antwoord. Hij zei alleen 
dat het al jaren zo gaat. Is een bijdrage voor de vulpen van mijn zoon 
verplicht?

Nee, de school kan u niet verplich-
ten om voor de vulpen van uw zoon 
te betalen. Als de school de keuze 
maakt om met vulpennen te wer-

ken, dan mag de school een vrijwil-
lige bijdrage van ouders hiervoor 
vragen, maar dit kan niet worden 
verplicht. <
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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

Werktijdfactor en BAPO 
Als ik de omvang van het aantal leeftijdsuren bereken voor een 
medewerker OOP met BAPO, moet ik de werktijdfactor dan voor  
of na aftrek BAPO hanteren?

De BAPO heeft geen invloed op de leeftijdsuren, maar omgekeerd hebben de leef-
tijdsuren wel invloed op de bepaling van het aantal uren BAPO-verlof. Dit volgt 
met name uit de formule die kan worden gehanteerd bij de bepaling van het 
aantal uren BAPO-verlof voor OOP. Deze formule luidt als volgt:

(1659-a) x L gedeeld door 1959
a = leeftijdsuren
L = BAPO-verlof behorende bij de leeftijd (170 of 340 uur indien fulltime)

BAPO-verlof heeft alleen invloed op het aantal uren dat de werknemer werkt 
en niet op het aantal vakantieverlofuren waar een werknemer recht op heeft. 
Dat betekent dat een OOP’er bij een werkweek van 40 uur recht heeft op 266 
uur vakantieverlof zonder rekening te houden met het BAPO-verlof dat de werk-
nemer geniet. <

Doubleren op de basisschool
Wie bepaalt of een leerling al dan niet doubleert op de basisschool: 
ouders of school? Kunnen ouders dit afdwingen?

Ouders zijn de deskundigen ten aan-
zien van hun kind, maar waar het 
onderwijs betreft is de school de des-
kundige én de verantwoordelijke par-
tij. De school bepaalt of een leerling 
wordt bevorderd of niet en geeft op ei-
gen indicatoren aan welk vervolgon-
derwijs het beste past bij de leerling. 

Dit valt binnen de pedagogische auto-
nomie van de school. De kaders waar-
binnen dit besluit wordt genomen en 
de criteria dienen te zijn vastgelegd in 
het beleid van de school. Ouders mo-
gen een transparant en verantwoord 
besluit verwachten, dat aansluit op 
de behoeften van de leerling. <

Altijd twee dagen verhuisverlof?
Heeft iemand die parttime werkt toch recht op twee dagen 
verhuisverlof? Of gaat dat naar rato?

Het verlof waar een werknemer op 
grond van artikel 8.7 van de CAO PO 
recht op heeft, geldt voor parttimers 
niet naar rato. Van belang is dat in de 
eerste volzin van artikel 8.7 lid 1 van de 
CAO PO is bepaald dat recht op verlof 
slechts bestaat als de omstandigheid 
samenvalt met de werkzaamheden 
van de werknemer. Een voorbeeld: stel 
een werknemer werkt op de maandag, 

de woensdag en de vrijdag en besluit 
op de maandag en dinsdag te gaan 
verhuizen. In dat geval heeft de werk-
nemer maar recht op één dag verlof, 
omdat de tweede dag van verhuizing 
niet samenvalt met een werkdag (de 
werknemer is dan al vrij en aangezien 
de twee dagen verhuisverlof aaneenge-
sloten worden verleend, hoeft er maar 
één dag verlof te worden toegekend). <
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De koffertjes onthullen  
persoonlijke verhalen

TEkST: LuCy BEkER
BEELD: AIRBORNE MuSEuM hARTENSTEIN

De Slag om Arnhem meebeleven 
De Slag om Arnhem, volgend jaar pre-
cies 70 jaar geleden, was de grootste 
luchtlandingsoperatie ooit. Maar de 
actie met duizenden parachutisten, 
vliegtuigen en zweefvliegers mislukte 
en liep uit op een drama. In het Airborne 
Museum in Oosterbeek kunnen scho-
lieren niet alleen zien wat er misging, 
maar ze kunnen dit stukje oorlogsge-
schiedenis zelfs meebeleven. 

In de Airborne Experience lopen ze in 
de voetsporen van een soldaat door 
verwoest Arnhem, waar heftig wordt 
gevochten. Ze zien en horen hoe het ge-
weest moet zijn voor de burgers en mi-
litairen. Maar er is meer: via het project 
‘Koffers vol verhalen’, dat bedoeld is voor 
basisscholen en brugklassen, komen de 
scholieren achter de persoonlijke ver-
halen van mensen die er toen bij wa-
ren: kinderen van hun eigen leeftijd, of 
jonge militairen. In de geheimzinnige 
koffertjes, die ze in tweetallen mogen 
openmaken, vinden ze hun spulletjes, 
en aan de hand daarvan ontdekken 
ze in het museum en de Experience de 
hele geschiedenis van operatie Market 
Garden. Aansluitend kan een school een 
persoonlijk gesprek met een ooggetuige 
van toen aanvragen. De ervaring leert 
dat zo’n gesprek, na de ontdekkingstocht 
met het koffertje, veel indruk maakt. 
Voor de havo- en vwo-middenbouw 
heeft het Airborne Museum het pro-
gramma De Vriendschapsarmband, dat 
scholieren uitdaagt om aan de hand van 
een historisch verhaal zelfstandig bron-
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nenonderzoek te doen in het museum. 
Vmbo-leerlingen gaan in groepjes aan 
de slag met een opdrachtencarrousel.

Begraafplaats
Scholen kunnen het bezoek aan het mu-
seum heel goed combineren met een 
(begeleid) bezoek aan de nabijgelegen 
Airborne begraafplaats. Hier liggen ge-
allieerde militairen die bij de Slag om 
Arnhem zijn gesneuveld. Het zijn er veel, 
want van de ruim 11.000 gelande militai-
ren, zijn er maar 2293 teruggekomen. De 
begraafplaats telt vandaag 1765 graven, 
waarvan 245 van onbekende militairen.
Het Airborne Museum zelf is gevestigd 
in een historische villa: Hotel Harten-
stein, waar in de Tweede Wereldoorlog 
een Duitse veldmaarschalk was gestati-
oneerd. De Duitsers moesten het pand op 
17 september 1944 halsoverkop verlaten, 
toen de operatie Market Garden begon. 
Een overmacht aan Britse soldaten werd 
vanuit de lucht achter de Duitse linies 
gedropt: duizenden parachutisten en 
zweefvliegtuigen. Hun opdracht: ver-
over de brug bij Arnhem en houd deze 

bezet tot de landtroepen uit het zuiden 
het overnemen. Zo wilden de geallieer-
den doorstoten naar het noorden en een 
eind maken aan de oorlog. Luitenant-ko-
lonel John Frost bereikte weliswaar met 
manschappen de brug en hield daar kort 
stand, maar de grondtroepen waren ver-
traagd en uiteindelijk moesten de Britse 
militairen zich terugtrekken.

In 1974 schreef Cornelius Ryan het boek 
‘A bridge too far’ over deze ambitieuze 
aanval met dramatische afloop. Het boek 
werd in 1976 werd verfilmd door Richard 
Attenborough, met in de hoofdrollen on-
der anderen Michael Caine, Sean Conne-
ry, Gene Hackman, en Anthony Hopkins 
als John Frost. 

Het Airborne Museum ontvangt jaar-
lijks bijna 100.000 bezoekers, waaron-
der veel groepen Nederlandse én bui-
tenlandse scholieren. De programma’s 
zijn heel bruikbaar voor tweetalig 
onderwijs en voor uitwisselingspro-
jecten. < Kijk voor meer informatie op 
www.airbornemuseum.nl.

Kinderen maken geheimzinnige  
koffertjes open en ontdekken de historie.

De Airborne Experience: lopen door verwoest Arnhem.
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SChOOL! EN REChT 
TEkST: MR. JOSé vAN SNEk, JuRIDISCh ADvISEuR hELpDESk vOS/ABB

BEELD: SIERAg

De casus
Op deze school was in het schooljaar 
2010/2011 een docent werkzaam met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 
Als blijkt dat de docent niet goed functi-
oneert, stelt de school hem op non-actief. 
De docent is het daar niet eens en begint 
een lastercampagne tegen de school. In 
e-mailberichten aan ex-collega’s schrijft 
hij dat de school fraudeert met onder-
wijstijden. Hij geeft aan dat als zij dit ver-
zwijgen, de school schadeclaims kan ver-
wachten. Aan directies van basisscholen 
uit de omgeving schrijft hij dat hij slechte 
ervaringen heeft met de school. Op zijn 
website bericht hij dat hij een melding 
heeft gedaan bij de Inspectie van Onder-
wijs over zijn vermoeden dat de school 
fraudeert met het rooster. De reactie van 
de Onderwijsinspectie waarin zij aan-
geeft nog geen actie te zullen onderne-
men jegens de school, plaatst hij ook op 
zijn website. Daarnaast weidt hij op zijn 
website uit over negatieve ervaringen die 
hij heeft met de school. Ook benadert hij 
de ouderraad, die te horen krijgt dat er 
actie nodig is tegen de onderwijstijden, 
omdat de ouderraad anders ook aanspra-
kelijk kan worden gesteld voor eventuele 
leerachterstanden bij kinderen. 

De ex-docent gaat nog verder. In landelij-
ke kranten zet hij advertenties waarin hij 

contact probeert te leggen met andere ex-
docenten en ex-leerlingen van de school. 
Ook plaatst hij advertenties waarin hij 
meldt dat de school leraren zoekt en dan 
verwijst hij naar zijn eigen website. 

In februari 2012 stuurt de school een brief 
naar de docent om hem aansprakelijk te 
stellen voor de schade die de school door 
al deze uitlatingen heeft opgelopen. Door 
de lastercampagne zijn minder leerlin-
gen naar de open dag gekomen, waar-
door de inschrijvingen waarschijnlijk 
lager zullen liggen dan anders. De docent 
wordt tevens gesommeerd om te stoppen 
met zijn e-mails. In reactie hierop geeft 
de docent aan dat hij niet zal stoppen, 
omdat hij wil dat de ouders, leerlingen 
en ex-collega’s op de hoogte zijn van wat 
hij noemt ‘wantoestanden’ bij de school. 
De school besluit naar de civiele rechter 
te stappen.

In het kort geding vordert de school dat 
de docent de berichtgeving van zijn web-
site haalt en stopt met zijn berichten 
aan (ex)-leerlingen, (ex)-leraren, ouders, 
medezeggenschapsraad en directies en 
personeelsleden van andere onderwijs-
instellingen. 

De uitspraak
In deze casus gaat het om de vrijheid van 

meningsuiting, een grondrecht van elke 
burger. De uitlatingen van de docent be-
treffen zijn mening en derhalve kan hij 
een beroep doen op de vrijheid van me-
ningsuiting.
De rechter oordeelt echter dat deze vrij-
heid niet onbeperkt is. Vrijheid van me-
ningsuiting is een groot goed, vooral met 
de hedendaagse media, maar er kunnen 
beperkingen worden gesteld aan uitla-
tingen die beledigend en grievend zijn 
en onjuistheden bevatten. In dit geval 
constateert de rechter dat de uitlatingen 
van de docent zijn gebaseerd op onjuist-
heden, omdat de Onderwijsinspectie de 
school niet heeft aangesproken op het 
geven van onvoldoende lessen. Derhalve 
kan de man verboden worden dergelijke 
uitlatingen te doen in verschillende me-
dia en jegens derden. De rechter geeft 
daarbij ook aan dat de uitlatingen van 
de docent beledigend dan wel onnodig 
grievend zijn, wat het verbod nog meer 
rechtvaardigt. <

lastercampagne  
ex-docent in de 
kiem gesmoord
De moderne media spelen een steeds belangrijkere rol in het onderwijs en dan ook met 
name in de verhouding leerling/ouders/werknemer versus schoolbestuur. Dit kan nog 
wel eens in het nadeel werken van een school als ouders, leerlingen of (ex-)werknemers 
het niet eens zijn met de gang van zaken op die school. Dit overkwam een school voor 
voortgezet onderwijs in Den haag. 

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact 
op met de juristen van de Helpdesk van 
VOS/ABB: 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur 
of helpdesk@vosabb.nl.



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

Opmerkelijk
Hij-instroom
De Partij van de Arbeid in Amsterdam 
wil hoogopgeleide jonge werkloze 
mannen laten omscholen tot leraar.

Het idee is afkomstig van fractievoorzit-
ter Marjolein Moorman van de PvdA in 
de Amsterdamse gemeenteraad. Met de 
zogenoemde hij-instroom wil ze bewerk-
stelligen dat weer zowel vrouwen als 
mannen lesgeven. Een compleet vrouwe-
lijke omgeving is volgens haar niet goed 
voor de ontwikkeling van kinderen. <

Verplicht verkleed
Ouders die een hekel hebben aan car-
naval, mogen hun kinderen niet thuis-
houden. 

Deze kwestie was onderwerp van top-
overleg tussen de Tweede Kamer, mi-
nister Jet Bussemaker van OCW en vice-
premier Lodewijk Asscher. In Roermond 
hadden enkele islamitische ouders hun 
kind in verband met carnaval ziek ge-
meld. De ministers vinden net als de 
PVV dat ook moslims moeten meedoen 
met carnaval, omdat dit goed zou zijn 
voor de integratie. <

Banga!
Als een leerling een bangalijst opstelt, 
mag die van school worden gestuurd.

Op een bangalijst staan meisjes die ge-
makkelijk tot seks zouden zijn over te 
halen. ‘Banga’ is straattaal voor ‘slet’ of 
‘hoer’. De moeder van een verwijderde 
leerling van de christelijke scholen-
gemeenschap De Goudse Waarden in 
Gouda had een kort geding aangespan-
nen. Zij eiste dat de school haar zoon, die 
een bangalijst had opgesteld, weer zou 
toelaten. De rechter gaf de school in het 
kort geding gelijk: bangalijst opstellen 
= wegwezen! <

Allé, we hebben het te druk!
De werkdruk onder leerlingen in Vlaanderen wordt te groot.

Voorzitter Lyle Muns van de Vlaamse 
Scholierenkoepel – de tegenhanger van 
het LAKS – zegt dat Vlaamse jongeren 
nooit meer buitenkomen omdat ze ber-
gen huiswerk te verstouwen hebben. ‘Het 
aantal taken neemt jaar na jaar toe. We 
moeten kennis opbouwen, maar ook com-

petenties, waaronder sociale vaardighe-
den. Ons rugzakje wordt almaar zwaar-
der’, klaagt hij. Vlaamse jongeren zitten 
net als hun Nederlandse leeftijdgenoten 
gemiddeld ongeveer 1000 uur per jaar op 
school en hebben elke dag ongeveer een 
uur huiswerk. <

Trek aan de bel!
VOS/ABB heeft voor het primair onderwijs een klokkenluidersregeling ontwikkeld. 

In het voortgezet onderwijs geldt sinds 
2011 al zo’n regeling. Eigenlijk is klokken-
luidersregeling geen goed woord, omdat 
deze regeling ervan uitgaat problemen 
intern, dus binnen de organisaties, op te 
lossen. Om ook het primair onderwijs een 

dergelijk model te geven, heeft VOS/ABB 
een regeling ontwikkeld, gebaseerd op 
het model in het voortgezet onderwijs.  
Iedereen kan de regeling downloaden van  
www.vosabb.nl. Schoolbesturen kunnen er 
hun eigen inkleuring aan geven. <

Nooit te oud!

Juf Ad Aarts neemt de oproep van het kabinet om langer door te werken wel heel serieus.

Op 1 maart werd juf Ad tachtig jaar. Toen 
vierde zij ook haar zestigjarig onderwijs-
jubileum. Ze werkt nog steeds op basis-
school De Schakel in Ammerzoden, waar 

ze in 1953 begon. Juf Ad was heel even met 
pensioen, maar liet de geraniums al snel 
weer achter zich om invaller te worden. Ze 
doet alle groepen, behalve de kleuters. <


