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Allemaal een nieuwe
school in Breda
Leerlingen mee laten
praten: dat loont
Lesgeven vlak over de grens

Voor vertrouwen,
veiligheid, rust en
wederzijds respect

IS HET VEILIG
OP UW SCHOOL?

• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele
leerkrachten en teams

BRENG ARBO-RISICO’S
EENVOUDIG IN KAART
De Arbomeester helpt u bij het

Meer weten?
T (036) 548 94 05
E info@kanjertraining.nl

inventariseren en analyseren van
de arbeids-risico’s. Ook kunt u
met de Arbomeester een plan van
aanpak maken waarin u beschrijft
welke acties u gaat ondernemen.

Leerlingen verwachten een
schoolomgeving waar ze tot hun
recht komen en kunnen leren.
Ouders en leerkrachten verlangen
een school die goede leerresultaten
weet te behalen en de veiligheid
van kinderen weet te waarborgen.

ARBOMEESTER.NL

www.kanjer training.nl

Voor ouders en ouderr aden

VOO-OUDERAVONDEN
VOO is expertisecentrum voor ouders
en personeel op school, met speciale
aandacht voor medezeggenschap en
ouders in het primair en voortgezet
onderwijs: opleider voor ouders,
personeel en leerlingen in de MR
en ouderraad, met gespecialiseerde
adviseurs en een landelijk netwerk
van trainers.

Kies uw eigen thema
– Overgang PO-VO
– School en thuis: hoe ondersteun ik
mijn kind?
– Communicatie tussen ouders en school
– Meedenken met de school
– Huiswerk
– Passend onderwijs
– Pesten
– Mediawijsheid

 Kosten: VOO-leden € 315,00; niet-leden € 375,00

– De identiteit en kernwaarden
van het openbaar onderwijs
– A ndere tijden
– Moet onze school straks fuseren?
– Tussen- en buitenschoolse opvang
– Wegwijs in onderwijsland
– Burgerschapsvorming
– Filosoferen met kinderen
– Leesplezier en leesbevordering
– Jonge kinderen en televisie

 Vragen? Neem contact met ons op via (036) 5331500 of scholing@voo.nl

Kijk voor meer informatie over scholing en
advies op www.voo.nl/scholing of bel 036 5331500

REDACTIONEEL
Beeld: Martine Sprangers

Vraag een zaag

Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur
Hoofdredacteuren Lucy Beker
en Michiel Jongewaard schrijven
beurtelings een column.

Bij al die trendy tablets en dampende digiborden met hun apps en wiki’s steken ze
toch een beetje schril af. Een hamer of zaag uit de handvaardigheidskast spreekt niet
meteen meer tot de verbeelding van het steeds groter wordende legioen techniekenthousiasten, dat in iedere nieuwe smartphone een revolutionaire opportunity
ziet voor verbetering van het onderwijs. Kinderen klaarstomen voor de technische
uitdagingen van de moderne tijd, dat is wat elke ouder wil. Maar onze hamers en
zagen hoeven nog niet te wanhopen, want het ontbreken van een touchscreen kon
wel eens een groot pluspunt zijn. Volgens Leen de Bie van de Pedagogische Begeleidingsdienst in Gent leren kinderen al timmerend en zagend namelijk heel veel, en
probeert u maar eens een spijker in een plank te slaan met uw iPhone. De Bie was
onlangs te gast op een techniekcongres van het openbaar onderwijs in Capelle aan
den IJssel en Krimpen aan den IJssel en vertelt in School! over een techniekpilot op
de Gentse kleuterschool De Kleine Speurneus. Daar leren kleuters, zelfs peuters, niet
alleen dat je beter op een spijker kunt slaan dan op je vinger, maar stimuleren zij door
dit techniekonderwijs ook de ontwikkeling van hun probleemoplossend vermogen.
Dure gadgets voor Sinterklaas kunnen dus achterwege blijven. Vraag liever een zaag
en een mooie verstekbak.
Wat ook achterwege had kunnen blijven, waren de cito-ranglijstjes. Scholen vergelijken
op basis van citoscores is linke soep. Dat is inmiddels wel duidelijk. Geen school is
hetzelfde en als je wil, kun je groep-achters zich suf laten oefenen op de toets. Ook
citobijles is een bekend fenomeen. Succes gegarandeerd. Bovendien zegt een citoscore
niets over de ontwikkeling van de persoonlijkheid van een kind en al die andere
aspecten die het onderwijs zo waardevol kunnen maken; muziek, sport, toneel, noem
het maar op. Kortom, citoscores en onderwijskwaliteit hebben vast wel iets met
elkaar te maken, maar een simpele ranglijst geeft nog geen representatief beeld. Daar
zijn meer gegevens voor nodig en die zijn onmogelijk allemaal te verzamelen en te
vergelijken, zo bevestigde ook de schipperende wetenschapper Jaap Dronkers. Toch
besloten de staatssecretaris en de Tweede Kamer dat het algemeen belang van openbaarmaking zwaarder woog dan het belang van scholen. Nergens in onderwijsland
was iemand te vinden die warmliep voor het idee, maar dat mocht de pret – althans
voor RTL Nieuws die om de gegevens had gevraagd – niet drukken. Ouders hebben er
immers recht op om te weten welke school goed scoort en welke niet. Maar of het een
goede school is, weten ze dan nog niet. Om dat te weten moet je als ouder de school
in. Kijk rond, adem de sfeer in en vind de kleuter met de zaag. <
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Leerlingen die
het nieuws volgen,
presteren beter

Leerlingen die regelmatig een krant lezen, een nieuwssite bezoeken of een nieuwsuitzending
zien, presteren in de regel beter dan scholieren die verstoken blijven van het nieuws. Nieuwsmedia
zijn onze hoofdsponsors: ze zetten ons aan het denken en helpen ons verbanden te leggen
tussen ons dagelijks leven en de wereld om ons heen. Leerlingen die het nieuws volgen, plaatsen
de lesstof in een bredere context en begrijpen daardoor beter waarom ze leren wat ze leren.
Als docent vindt u het beste lesmateriaal soms gewoon in de nieuwsmedia. Wij helpen u graag
dat materiaal te gebruiken in de klas. Hoe? Met de Nieuwsservice van Nieuws in de klas, waarmee
u bijvoorbeeld dag- en weekbladen kosteloos kunt laten bezorgen voor verwerking in uw
lessen. Dat is maar één van onze diensten. U vindt ze allemaal op nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal

De nieuwsmedia.

Hoofdsponsor van iedereen. Hoofdzaak voor docenten.

Deze boodschap wordt u aangeboden door Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia.
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Hoe overleeft u de inspectie?
Is het inspectiebezoek voor uw school een bedreiging of een uitdaging? Op 13 november is er bij VOS/ABB in Woerden voor
scholen een bijeenkomst over de rol van de Inspectie van het Onderwijs.
Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt
door oud-inspecteur Henk van der Weijden.
Hij schreef samen met Thijs Radersma
het boek Overleef de onderwijsinspectie. Zij
geven in hun boek scholen handige tips
om goed voorbereid te zijn op het inspectie
bezoek.

Ook inspecteur Frans Janssens werkt aan
de bijeenkomst mee. Hij is als hoogleraar
verbonden aan de Universiteit Twente en
werkt voor het ministerie van OCW als programmamanager modellen voor het meten van leerwinst en toegevoegde waarde.
Hij zal vanuit de wetenschap ingaan op

Participatie ouders neemt af

Schoolleiders en leraren vinden samenwerking met ouders
belangrijk, zolang die zich maar niet bemoeien met de inhoud en de aanpak van het onderwijs. Dat is een van de
conclusies van een onderzoek door het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP).
Het SCP meldt ook dat
schoolleiders en leraren kritisch zijn over
de inzet van ouders.
Sommigen doen te weinig, anderen te veel of
de verkeerde dingen.
Vooral in het basisonderwijs zien scholen de
participatie van ouders
afnemen. Laagopgeleide en migrantenouders blijven moeilijk te
bereiken.
Als ouders kiezen voor
een school, zo vinden
schoolleiders en leraren, dan hebben zij zich te houden aan
de regels die daar gelden en moeten ze die steunen. Als het
gaat om het gezag van het personeel, blijkt dat in het basisonderwijs slechts 62 procent en in het voortgezet onderwijs
maar 54 procent van de ouders de school steunt als hun kind
wordt bestraft. < Zie www.scp.nl (publicaties).
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kenmerken van effectief toezicht.
De bijeenkomst is op woensdag 13 november van 13.30 tot 16.00 in het kantoor van
VOS/ABB in Woerden. Deelname is gratis
voor leden van VOS/ABB. Aanmelden? <
Zie www.vosabb.nl (agenda).

E-Twinning-projecten
in de prijzen
Ook dit jaar zijn openbare scholen in de prijzen gevallen met
hun eTwinning-projecten. OSG Sevenwolden in Heerenveen
won in de categorie ‘Nieuwkomer’ met het project United
Schoolbands, dat laat zien dat muziek leerlingen met elkaar
verbindt, ondanks verschil in cultuur, gewoontes en taal. Bij
het basisonderwijs viel obs Jan Ligthart in Vlaardingen in
de prijzen en wel in de categorie ‘Innovatief project’ met het
project Pen Pals in Germany and Holland. De basisschool blies
het aloude idee van penvrienden nieuw leven in en gebruikte
daarvoor originele ict-middelen.
E-Twinning is een kosteloos project waarin leraren en leerlingen in heel Europa contact met elkaar leggen. < Meer
informatie op www.etwinning.net.

steunpunt
medezeggenschap
passend onderwijs

Helpdesk
0800 - 2700 400

kort nieuws

Gratis symposium
over aansprakelijkheid
VOS/ABB organiseert in samenwerking met verzekeringspartner Aon een symposium
over aansprakelijkheid in het onderwijs.
Een van de sprekers is professor mr. dr.
Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar
Onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn aandacht gaat uit
naar in de Grondwet en internationale
verdragen vastgelegde verantwoordelijkheden en vrijheden van burgers en,
in relatie daarmee, de verantwoordelijkheid voor onderwijs.
Mr. dr. Brechtje Paijmans, advocaat
bij Doelen Advocatuur en docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht,
werkt ook aan het symposium mee. Zij
won in 2012 de NVOR-Mentinkprijs samen met haar Tilburgse collega Niels
Noorlander voor hun gezamenlijke

publicatie Educational malpractice als
relatief nieuw fenomeen binnen het
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht.
Zij promoveerde in mei van dit jaar op
de aansprakelijkheid van scholen.
De derde spreker is mr. Klaas te Bos, tot
voor kort senior beleidsmedewerker van
VOS/ABB. Hij is dit jaar met pensioen
gegaan, maar is nog actief betrokken bij
de missie ‘goed openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs voor álle kinderen’. Hij is deskundig op het snijvlak van
bestuur en recht.
Het symposium is op woensdag 4 december van 14.30 tot 17 uur in Regardz
De Eenhoorn in Amersfoort. Het sluit

aan op de algemene ledenvergadering
van VOS/ABB. Deelname is gratis. < Zie
www.vosabb.nl (agenda).

Wildernis in de klas

Pubers en fruit

De natuurfilm De Nieuwe Wildernis,
die in de Oostvaardersplassen is opgenomen, heeft een eigen website met lesideeën voor het basisonderwijs.

Voor het eerst doet het voortgezet
onderwijs mee aan het schoolfruitprogramma van de Europese Unie.
Een van de 15 vo-scholen in Nederland waar de pilot Schoolfruit Voortgezet Onderwijs wordt gedraaid, is
het openbare Stad en Esch in Meppel.

De film krijgt lovende kritieken en wordt
vergeleken met de natuurdocumentaires
van de BBC. Voor basisscholen is er een
website gemaakt met filmfragmenten
en opdrachten. Leerkrachten kunnen
zich gratis aanmelden. <
Zie www.denieuwewildernis.nl/indeklas.

Nauwelijks nog aandacht voor segregatie
Steeds minder gemeenten bestrijden segregatie in het onderwijs. Dat blijkt uit
onderzoek in opdracht van FORUM.
Uit het onderzoek Bestrijding van onder
wijssegregatie in gemeenten blijkt dat veel
gemeenten geen draagvlak meer zien
voor integratie. Dit hangt samen met
het landelijke beleid dat onder het door
de PVV gedoogde eerste kabinet-Rutte

in gang werd gezet. Toenmalig minister
Marja van Bijsterveldt van OCW gaf in
2012 aan dat er geen maatregelen meer
nodig waren om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. <

Twintig weken lang krijgen de leerlingen uit de eerste en tweede klas gratis
fruit. Daarmee hoopt de school de jongeren te wijzen op een gezonde levensstijl. Uit onderzoek blijkt dat er veel te
weinig fruit en ook groenten worden
gegeten. Het startsein voor de campagne in Meppel werd op 5 september gegeven door wethouder Myriam Jansen.
Het EU-schoolfruitprogramma begon
in het schooljaar 2009-2010 in het
basisonderwijs. Daar doen inmiddels
1100 scholen eraan mee, met in totaal
215.000 leerlingen. <
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Openbare scholen hebben Leraren van het Jaar
Tingue Klapwijk van de openbare Montessorischool Valkenbos in Den Haag is de Leraar van het Jaar 2013 voor het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs is Jan Willem van den Bos van het openbare Jan van Egmond Lyceum in Purmerend
uitgeroepen tot Leraar van het Jaar.
Volgens de jury is Klapwijk didactisch sterk.
Zo heeft ze meerdere lesmaterialen bedacht
om de leesmotivatie onder haar leerlingen te bevorderen, hun woordenschat te
vergroten en om de begrijpend leeslessen
leuker te maken. Van den Bos wordt door
de jury ‘een erg betrokken leraar’ genoemd.
Hij heeft goed contact met de leerlingen uit

alle leerjaren en regelt opvang op maat, zowel voor leerlingen die dreigen uit te vallen
als voor excellente leerlingen.
De Leraar van het Jaar in het speciaal
onderwijs is Rijan van Geene van Visio
Onderwijs in Breda. Volgens de jury is ze
vrolijk en enthousiast en heeft een leuk
gevoel voor humor. Ze is creatief in het

Onderzoekende docent is
goed voor de school
Door praktijkonderzoek te doen, vergroten docenten niet
alleen hun kennis, maar verandert ook hun houding:
docenten voelen zich tegelijk autonomer en meer betrokken.
VOO-adviseur Flora Breemer: “We moeten niet van docenten
verwachten dat ze wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Daar
hebben ze het te druk voor en dat is bovendien hun werk niet.
Wel kunnen docenten op systematische wijze gegevens verzamelen over het eigen onderwijsproces of kunnen ze innovaties
evalueren. Dat levert een schat aan kennis en inzichten op waar
de school haar voordeel mee kan doen.” De VOO organiseert
teamtrainingen over dit onderwerp. < Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Flora Breemer via (036) 533 1500
of via f.breemer@voo.nl.

vinden van lesvormen en leerrendement
bij kinderen met een ernstig meervoudige
beperking.
Sara Albone van het Groenhorst College in
Barneveld is Leraar van het Jaar voor het
middelbaar beroepsonderwijs. Ze is volgens
de jury als dierenarts en docent ‘een echte
vakbeoefenaar’. <

Raad van Toezicht-lid
Yvonne Blommendaal
overleden
Yvonne Blommendaal is overleden na een kortstondig
ziekbed. Zij werd in 2004 gekozen in het hoofdbestuur van
de Vereniging Openbaar Onderwijs, inmiddels omgevormd
tot Raad van Toezicht. De VOO verliest in Yvonne een zeer
betrokken lid van de raad van toezicht, die geloofde in de
openbare school.
Yvonne Blommendaal was een groot voorstander van openbaar onderwijs en leverde vanuit deze betrokkenheid een gepassioneerde en wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van
onze vereniging en de belangen van de openbare school. De
Vereniging Openbaar Onderwijs wenst haar familieleden
en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies. <

Extra MR-Regiobijeenkomsten over krimp

In november organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) extra regiobijeenkomsten over krimp voor
medezeggenschapsraden. Adviseurs medezeggenschap verzorgen de regiobijeenkomsten. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting.
U krijgt als MR-lid meer informatie en
handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende
leerlingenaantallen. In het bijzonder
wordt gekeken naar de positie van de MR,
de mogelijkheden van de MR om het beleid te beïnvloeden en de mogelijkheden
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om besluiten te wijzigen.
De bijeenkomsten vinden plaats op
5 november in Alkmaar, 11 november in
Groningen, 12 november in Bergen op
Zoom, 13 november in Almelo, 14 november in Weert, 18 november in Maastricht,
19 november in Emmen en 20 november

in Drachten. < Inschrijven kan op www.
medezeggenschapsraden.nl. U kunt de
Regiobijeenkomst Krimp voor MR ook
op uw eigen school aanvragen. Bel met
036 5331500 of mail scholing@voo.nl.

column

Goed onderwijs is de basis
Het is niet alleen rozengeur en maneschijn, dat besef ik terdege, maar we kunnen
wel concluderen dat het onderwijs op Prinsjesdag en daarna tijdens de begrotingsonderhandelingen met de oppositie (650 miljoen euro erbij) er goed vanaf is gekomen. Vrijwel alle politieke partijen zien gelukkig in dat goed onderwijs onmisbaar
is en blijft voor een in alle opzichten gezonde samenleving. Het gaat niet alleen om
de economie, hoewel het kabinet daar wel de nadruk op legt, maar ook om sociale
cohesie. Vandaar het behoud van de subsidie voor g/hvo in het openbaar onderwijs.
Aandacht voor levensbeschouwing in de openbare school draagt bij aan gezonde
maatschappelijke ontwikkelingen.
Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB

‘Het gaat
bij goed
onderwijs
niet om
scoren’

Een ander positief punt is dat het kabinet investeert in goed onderwijsbestuur. We
hebben de laatste tijd helaas ook in het openbaar onderwijs gezien dat bestuurders en
toezichthouders niet altijd het juiste morele kompas hadden. Het gaat hier gelukkig
om een zeer kleine groep, maar voor het vertrouwen in en het aanzien van de sector
is het van levensbelang dat alle onderwijsbestuurders en toezichthouders doen wat
ze moeten doen, namelijk het realiseren van goed onderwijs in een betrouwbare en
efficiënte organisatie.
Wat mij eveneens positief stemt, is dat het kabinet in krimpgebieden inzet op de
samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs, zodat daar scholen van
kwaliteit kunnen worden behouden. De samenwerkingsschool kan daarvoor een
goed instrument zijn. Deze ontwikkeling zie ik in het kader van de versterking van
het openbaar onderwijs, dat immers bestuurlijk een positie krijgt die gelijkwaardig
is aan die van het bijzonder onderwijs. Na de Tweede Kamer is onlangs ook de Eerste
Kamer akkoord gegaan met een wetswijziging die dat mogelijk maakt.
Waar ik mij zorgen om maak, is dat het kabinet de gemiddelde citoscore wil gebruiken
als graadmeter voor onderwijskwaliteit. Het Cito is het met ons eens dat dit geen goed
idee is. Het doel van de eindtoets is immers het geven van een waardevol advies voor
een passend type voortgezet onderwijs. Als het kabinet de resultaten gaat inzetten
om de kwaliteit van de basisscholen te meten, maakt het dus oneigenlijk gebruik
van de Citotoets. Bovendien ontstaat dan het risico dat basisscholen meegaan in de
wens om de gemiddelde score te verhogen, waardoor het verleidelijk kan worden les
te gaan geven voor de toets, het zogenoemde teaching to the test.
Het gaat bij goed onderwijs niet om scoren. We hebben die discussie uitvoerig gevoerd
met RTL Nieuws, dat uit commerciële motieven (doelgroepenjournalistiek voor extra
reclame-inkomsten!) maar niet wilde begrijpen dat een simpel scorelijstje geen enkel
inzicht geeft in de kwaliteit van scholen. U kunt daar meer over lezen op de pagina’s
12 en 13. Ik ga ervan uit dat het kabinet zorgvuldiger met het onderwijs omgaat dan
RTL, omdat iedereen snapt dat het niet gaat om kale cijfers maar om de toegevoegde
waarde van de school voor de individuele leerling. <

Ritske van der Veen,
directeur VOS/ABB, en
Bert-Jan Kollmer, directeur
Vereniging Openbaar
Onderwijs, schrijven
beurtelings een column.
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vijf vragen
Tekst: Michiel Jongewaard
Beeld: Hans Makkink

Leerlingen laten vertellen
wat ze willen
Op het Staring College in Lochem denken leerlingen actief mee. In verschillende
leerlingenpanels wisselen zij gedurende het schooljaar met hun docenten van gedachten.
Nico Woonink, bestuurder van de Gelderse school, wil dat de leerlingen en docenten het
ook echt over het onderwijs zelf hebben.

Uw leerlingen praten dus mee
over het onderwijs. Waarom?

‘Omdat we het belangrijk vinden dat
leerlingen betrokken zijn bij wat er
op onze school gebeurt. Aanvankelijk
werkten we alleen met schriftelijke enquêtes. Maar we merkten dat als je die
informatie vervolgens in een gesprek
bespreekt, dat veel toegevoegde waarde heeft. Want in de leerlingenpanels
gaan de leerlingen zelf in gesprek met
hun docenten en afdelingsleiders. Daar

dan ben je redelijk snel uitgepraat. Het
is veel belangrijker om een gesprek te
voeren over het onderwijs. In hoeverre
worden digitale middelen op een goede
manier gebruikt, hoe is de begeleiding
door mentoren en vakdocenten?’

Leiden de uitkomsten van
de leerlingenpanels ook tot
nieuw beleid?

‘Soms wel. Bij de gesprekken is vaak
onze beleidsmedewerker aanwezig

‘Een gesprek heeft veel meer
toegevoegde waarde’
komen veel meer zaken uit. De leerlingen mogen bovendien frank en vrij
onderwerpen aan de orde stellen die
zij willen bespreken.’

Waar praten de leerlingen en
docenten dan over?

‘Vooral over de lessen zelf. We zijn een
jaar of vier geleden begonnen en we
hebben natuurlijk moeten bijleren.
Dat geldt voor de leerlingen, maar ook
voor leidinggevenden en docenten.
We willen echt dichtbij het onderwijs
komen. Als je blijft steken op het niveau van extra stoelen in het forum of
tafeltennist afels op het schoolplein,

en die houdt de grote lijnen van de
panels in de gaten. Om een voorbeeld
te geven, over het mentoraat waren
verschillende opmerkingen. Daaruit
kwam naar voren dat we niet zozeer
moeten inzetten op algemene scholing
van mentoren, maar dat vooral maatwerk gewenst is. Daar houden we nu in
de toekomst meer rekening mee.’

Hoeveel leerlingenpanels zijn er?

‘Onze school heef t ruim 1900 leerlingen met negen afdelingen en elke
afdeling organiseert tweemaal per
jaar een leerlingenpanel. Daarwoor
kunnen zo’n 5 of 6 leerlingen zich vrij-

willig aanmelden. Het verslag van een
panelgesprek wordt als advies aan de
docenten van de betreffende afdeling gepresenteerd. Ook de leerlingen
krijgen de resultaten natuurlijk terug.
Maar niet alle wensen die leerlingen
hebben, kunnen worden gehonoreerd.
Overigens hebben we ook met ouderpanels geprobeerd te werken samen
met de ouderraad. Dat was wel wat
teleurstellend, omdat de no-show van
ouders toch wel groot was. Dat kan
ik me op zich voorstellen, want ouders
moeten al best heel veel tijd investeren
in de opvoeding. En voor veel ouders
is dat kennelijk net wat te veel. Maar
onze ouder raad is nu weer bezig
met nieuwe initiatieven om met de
ouders in gesprek te komen.’

Wat maakt uw school echt
openbaar?

‘We zijn een echte regioschool, maar
dat betekent eigenlijk dat wij ons niet
zozeer op onze openbare identiteit profileren. Want we zijn tenslotte de enige
aanbieder en de kern van openbaar
onderwijs is dat iedereen welkom is.
Wat ik veel belangrijker vind, is dat er
in school wordt gewerkt op een manier
waarbij iedereen wordt gerespecteerd.
Dat je gebruikmaakt van de diversiteit
die er is. Daar kun je de mooiste woorden aan wijden, maar je moet het vooral naleven op school en het als medewerkers laten zien.’ <
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 Eindtoets
Tekst: Martin van den Bogaerdt
Beeld: WIKIPEDIA

Leugens, grove leugens
en statistiek…
Wat hebben we aan transparantie als onkundige journalisten een rookgordijn optrekken?
Deze vraag is actueel nu RTL Nieuws op grond van de Wet openbaarheid bestuur de
gemiddelde citoscores per school heeft gepubliceerd. Het resultaat hiervan is dat ouders
een onbruikbare lijst met nietszeggende rapportcijfers voorgeschoteld hebben gekregen.

‘D

e Cito-toets is bedoeld als
hulpmiddel voor scholen
om individuele leerlingen
een goed advies voor de
overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs te geven. Met de gegevens is het ook mogelijk een ranglijst te
maken, zodat ouders van jonge kinderen
een weloverwogen keuze voor een basisschool kunnen maken. Dat is althans wat
RTL Nieuws zegt te willen bereiken met
de publicatie van de gemiddelde citoscore per school.

Toegevoegde waarde

Hoe is het gegaan? De commerciële
nieuwszender start een procedure om
op basis van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) de citoscore per school
in handen te krijgen. Ruim 120 schoolbesturen voelen daar niets voor, omdat
een ranglijst op basis van gemiddelde
scores geen goed beeld geeft van de onderwijskwaliteit per school, en stappen
naar de rechter. Om onderwijskwaliteit
te bepalen, is het nodig toegevoegde
waarde in kaart te brengen. Een school
met een relatief lage gemiddelde score
kan immers beter onderwijs geven dan
een school waar alle leerlingen hoog scoren op de Cito-toets.
De Tweede Kamer sluit zich bij de bezwaren van het onderwijs aan, maar
staatssecretaris Sander Dekker van OCW
vindt dat de scholen overtrokken reageren. In maart van dit jaar zegt hij in het
tv-programma Buitenhof dat het goed is
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dat ouders op basis van de citoresultaten
kunnen zien welke scholen goed en welke slecht scoren. Hij wil er echter zijn vingers niet verder aan branden en schrijft
aan de Tweede Kamer dat de rechter er
maar over moet beslissen. Die oordeelt
in september dat het algemeen belang
van openbaarmaking van de citogegevens zwaarder weegt dan het belang
van de scholen. Kort daarna publiceert
RTL Nieuws de lijst.

Schrijnend

De redactie van RTL Nieuws had beloofd
de citogegevens niet te gebruiken voor
het maken van een botte ranglijst. De

publicatie moest een evenwichtig beeld
geven van de kwaliteit per school. De
realiteit blijkt echter weerbarstig. De
ranglijst biedt ouders niet de beloofde
transparantie, maar een rookgordijn, dat
elk zicht op onderwijskwaliteit onmogelijk maakt. Een schrijnend voorbeeld
hiervan is dat openbare basisschool De
Viking in Zuid-Beijerland, een dorpje
in de Hoeksche Waard, met een 4,6 een
dikke onvoldoende heeft. Bestuursvoorzitter Luc van Heeren van de Stichting
Acis, waar De Viking onder valt, legt op
Radio Rijnmond uit waarom de RTL-lijst
misleidend is: ‘De Viking is een kleine
school met maar twaalf leerlingen. Twee

Verkeerde keelgat
RTL Nieuws reageert op Twitter geërgerd op de kritiek van VOS/ABB op het
publiceren van de citoranglijst. De veronderstelling dat de commerciële
nieuwszender met de publicatie de ‘boodschappers’ wil bereiken – de doelgroep met de grootste potentie aan reclame-inkomsten – noemt adjuncthoofdredacteur Pieter Klein ‘infaam’. Het woord ‘commerciële lijstjes
journalistiek’ schiet bij hem dan ook in het verkeerde keelgat.
Na publicatie blijkt dat RTL Ventures, de investeringsmaatschappij van RTL
Nederland, een belang van 20 procent heeft in Squla. Dit bedrijf, dat met
het Cito samenwerkt, maakt digitale oefenprogramma’s waarmee basisschoolleerlingen zich op de Cito-toets kunnen voorbereiden. Adjunct-hoofdredacteur Klein twittert dat ‘opwinding onnodig’ is en dat hij niets wist van
de investering in Squla. Klein gebruikt in zijn bericht naar aanleiding van
de eventuele suggestie van belangenverstrengeling wederom het woord
‘infaam’. Hij benadrukt dat het redactiestatuut er is voor journalistieke
onafhankelijkheid. <

leerlingen hebben de Cito-toets gemaakt.
De eindscore is dus slechts gebaseerd op
twee toetsen. Statistisch gezien geeft dat
geen goed gemiddelde. Dit jaar is de toets
gemaakt door twee leerlingen die naar
het vmbo gaan. Volgend jaar kunnen dat
twee leerlingen zijn voor wie het vwo
geschikt is. Dat geeft een heel ander gemiddelde.’ De werkwijze van RTL Nieuws
leidt er niet alleen toe dat het imago van
dit schooltje negatief is beïnvloed, maar
ook dat RTL de twee bewuste vmboleerlingen – zij het impliciet – hiervan
de schuld geeft.
Ook een ander voorbeeld, uit Friesland,
laat zien hoe onzorgvuldig RTL Nieuws
te werk is gegaan. Openbare basisschool
de Twilling in Stiens komt met een 10 als
de absolute topper uit de bus, alleen blijkt
na publicatie van de lijst dat deze school
niet met de Cito-toets, maar met een leerlingvolgsysteem werkt. In de Volkskrant
merkt algemeen directeur Nanne Koopmans van Onderwijsgroep Fier terecht
op ‘dat we wel de beste willen zijn, maar
dan moet die hoed ons wel passen’. Hij uit

Lies, damned lies and statistics
De uitspraak ‘Leugens, grove leugens en statistiek’ wordt toegeschreven aan
de Britse premier Benjamin Disraeli (1804-1881). Hij wilde hiermee duidelijk
maken dat het verleidelijk is om cijfers te gebruiken in een poging zwakke
argumenten te versterken, ook als die cijfers niets met de kwestie zelf te
maken hebben. De uitspraak is nog altijd actueel, zo laat de citoscorelijst
van RTL Nieuws zien. <

zich kritisch over de RTL-publicatie: ‘Het
zijn kale cijfers zonder context.’

Suboptimaal

Om de broodnodige context aan te brengen, heeft RTL Nieuws professor Jaap
Dronkers van University Maastricht ingeschakeld. Hij staat bekend als de ‘cijfertjesprofessor’, die eerder meewerkte
aan onder andere de lijst met schoolprestaties die Trouw publiceerde. Het werk
dat Dronkers aflevert, rammelt aan alle
kanten, zo geeft hij zelf toe op het wetenschapsblog Stuk Rood Vlees. Hij erkent in

een reactie op kritiek van twee collega’s
van hem dat hij vanwege een gebrek aan
goede gegevens ‘creatieve oplossingen’
heeft moeten bedenken voor een mager
resultaat. ‘Ik heb daarbij de afweging
gemaakt dat suboptimaal vastgestelde
toegevoegde waarde beter is dan een
publicatie van alleen ruwe scores. En
dat laatste was gebeurd, als niemand RTL
had willen helpen bij de berekening’. Hij
voegt daaraan toe dat de media niet de
capaciteit hebben om in ranglijsten een
beeld te geven van de onderwijskwaliteit
per school. <
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 medezeggenschap
Tekst: Michiel Jongewaard
Beeld: Beeld: José Krijnen en Martine Sprangers

Schoolleider eerste
aanspreekpunt voor MR
Veel medezeggenschapsraden hebben vragen over de rol van de schoolleider
bij medezeggenschap. En ook schoolleiders zelf weten niet altijd wat hun eigen positie
is en wat er van hen wordt verwacht, vertelt beleidsadviseur Janny Arends van
de Vereniging Openbaar Onderwijs.

R

egelmatig zitten MR-leden of
schoolleiders met vragen over de
onderlinge samenwerking. Vaak
gaan die over de formele kant.
Wat staat er eigenlijk in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) over de rol
van de schoolleider? Maar ook, hoe kan ik
als schoolleider de medezeggenschap op
mijn school stimuleren? Adviseur Janny
Arends legt uit dat de schoolleider voor de
MR het eerste aanspreekpunt is namens
het schoolbestuur. ‘Een bevoegd gezag
is eindverantwoordelijk voor de scholen
die tot zijn organisatie behoren. Formeel
gesproken ontwikkelt het bevoegd gezag
het beleid, bespreekt dit met het mede-

zeggenschapsorgaan. Bovenschoolse
zaken worden aan de GMR voorgelegd.
Op schoolniveau is de MR aan zet. De
schoolleider ontwikkelt het beleid op
schoolniveau en biedt dit ter instemming
of advisering aan de MR aan.’

Janny Arends, beleidsadviseur
medezeggenschap

De schoolleider in de WMS
In de WMS wordt in artikel 1, sub h aangegeven wat onder schoolleiding
wordt verstaan:
‘Schoolleiding: de directeur, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en
de Wet op de expertisecentra en de rector, directeur of leden van de centrale
directie bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de conrectoren of de adjunct-directeuren.’
De WMS regelt het mandateren van de schoolleider in artikel 6, lid 5: ‘De
besprekingen in de medezeggenschapsraad kunnen namens het bevoegd
gezag worden gevoerd. Het bevoegd gezag kan een lid van de schoolleiding
dan wel een personeelslid dat managementtaken verricht ten behoeve van
meer dan een school opdragen de besprekingen met de medezeggenschapsraad dan wel bepaalde besprekingen met de medezeggenschapsraad namens
hem te voeren.’
De WMS sluit in artikel 3, lid 7 uit dat een schoolleider lid is van de medezeggenschapsraad: ‘Geen lid van de medezeggenschapsraad kunnen zijn
degenen die deel uitmaken van het bevoegd gezag.’ <
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In de WMS staat dat de schoolleider namens het bevoegd gezag kan optreden.
De formele bevoegdheden worden dan
overgedragen. De schoolleider is in zo’n
geval gemandateerd, dat wil zeggen
dat hij of zij namens het bevoegd gezag
spreekt en handelt. Het schoolbestuur
blijft wel eindverantwoordelijk, verduidelijkt Janny Arends. ‘De precieze taken
en bevoegdheden van de schoolleider
liggen vast in het managementstatuut.
Uit de jurisprudentie van de geschillencommissie blijkt dat een medezeggenschapsraad ervan uit mag gaan dat de
schoolleider over alle zaken met de MR
kan spreken. Het bevoegd gezag kan niet
achteraf een besluit van de schoolleider,
dat in samenspraak met de medezeggenschapsraad is genomen, terugdraaien.’
Behalve een positieve houding ten opzichte van de medezeggenschapsraad is
het volgens Arends voor een schoolleider
van belang om zelf te beschikken over de
nodige kennis van de wet. ‘Het is bijvoorbeeld handig om bij ieder voorstel aan
de medezeggenschapsraad de specifieke
instemmings- of adviesbevoegdheid
aan te geven. Dat kan een hoop discussie
achteraf voorkomen.’

Democratisch orgaan

De schoolleiding kan veel invloed uitoefenen op het functioneren van de medezeggenschapsraad. Dit kan zowel positief
als negatief uitpakken, zegt Arends. ‘De
schoolleider die de medezeggenschapsraad als een belangrijk democratisch
orgaan ziet, dat een bijdrage kan leveren
aan de kwaliteit van het onderwijs, zal
de MR daarom voortdurend direct op de
hoogte brengen van actuele ontwikkelingen. In zo’n geval zal de balans vaak
positief zijn. Het tegenovergestelde is het
geval bij de schoolleider die zoveel mogelijk zijn zaakjes zelf wil regelen en die de
medezeggenschapsraad maar een lastig
instituut vindt.’
‘De schoolleider heeft verschillende middelen om de medezeggenschapsraad te
stimuleren, bijvoorbeeld door de agenda
van de medezeggenschapsraad met de
voorzitter door te nemen. Ook kan hij
een belangrijke bijdrage aan de jaarplanning van de medezeggenschapsraad
leveren, door duidelijk te maken welke
beleidsplannen er voor het komende
schooljaar staan gepland’, aldus Arends.

‘Een ander voorbeeld is het afstemmen
van de vergaderdata en agenda’s van de
personeelsvergaderingen op die van de
medezeggenschapsraad. Maar waar uiteindelijk elke schoolleider goed aan doet,
is de medezeggenschapsraad serieus

nemen en dit ook te laten blijken door
waardering aan de MR-leden uitspreken voor hun betrokkenheid en inzet.
Dat komt de samenwerking altijd ten
goede.’ <

Training medezeggenschap
voor schoolleiders
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseren trainingen over medezeggenschap voor schoolleiders. Er zijn aparte trainingen voor schoolleiders in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.
De reeks bestaat uit een basistraining en een verdiepingstraining. Het is
mogelijk ze los van elkaar te volgen, maar u ook kunt kiezen voor beide trainingen. De basistraining staat in het teken van de theoretische beginselen
en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Met de verdiepingstraining,
het woord zegt het al, gaat u meer de diepte in. Centrale vraag is hoe u als
schoolleider samen met uw MR het beste uit medezeggenschap kunt halen.
Er wordt gewerkt met casuïstiek en er komen tips aan bod voor de samenwerking tussen directie en medezeggenschapsraad. < Voor meer informatie
over de training of mogelijkheden voor een in-companytraining, kunt u contact
opnemen met Janny Arends (VOO) via e-mail j.arends@voo.nl of 036 533 1500
of Janine Eshuis (VOS/ABB) via j.eshuis@vosabb.nl.
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school!week
Tekst: Lucy Beker

Derde School!Week zet
scholen in de schijnwerpers
De derde School!Week komt er aan! Dat is de jaarlijkse campagne voor het openbaar
en algemeen toegankelijk onderwijs. De actieweek is weer in week 12 en dus van 17 tot
21 maart 2014. Grijp deze kans om uw school in de schijnwerpers te zetten. De actiekrant
helpt u om tijdig een mooi feestprogramma samen te stellen.

D

e School!Week, met het vaste
thema ‘Ik ben welkom’, is in
2012 opgezet om concreet te
maken wat de meerwaarde is
van openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs. Die meerwaarde is terug te
voeren op de kernwaarden van openbaar
onderwijs: iedereen is welkom, iedereen
is benoembaar, er is wederzijds respect
en aandacht voor normen, waarden en
levensbeschouwingen. Scholen die werk
maken van hun identiteit, zorgen dat
deze waarden zichtbaar en voelbaar zijn
in de school. En vooral ook: dat de buitenwereld het herkent.
Om dat laatste te realiseren is de
School!Week een geweldig instrument,
zo bleek in de eerste twee afleveringen.
De activiteiten die scholen overal in het
land organiseerden, trokken de aandacht
van pers en publiek en bereikten daardoor ook ouders van nieuwe, potentiële
leerlingen. Dat effect kan nog groter
worden, als nóg meer scholen meedoen.

Speciale aanbiedingen

Natuurlijk kost de voorbereiding van
een mooie feestweek tijd. Daarom is
het actiecomité nu al begonnen met het
samenstellen van een goed aanbod aan
activiteiten. Dat actiecomité wordt gevormd door mensen van VOS/ABB en de
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).
Zij hebben tal van instellingen gevraagd
mee te werken aan de School!Week en
dat heeft een reeks speciale aanbiedingen opgeleverd.
Die aanbiedingen betreffen vaak programma’s waarmee u de bewustwording
van de openbare identiteit binnen uw
school een impuls kunt geven. Denk bijvoorbeeld aan workshops over identiteit,
burgerschap, levensbeschouwing of filosoferen met kinderen, een uitwisseling
met een andere school, een theatervoorstelling over het campagnethema of een
personeelsdag over de kernwaarden. Dit
soort activiteiten zijn nu met korting in
de School!Week te boeken. En het mooiste is: de impact ervan werkt het hele
jaar door. Want mensen die zich bewust
zijn van de meerwaarde van de openbare
identiteit, praten daar ook bij andere gelegenheden over.

Schoolbestuur Librijn in Delft gebruikte
het logo van de School!Week vorig jaar bij
feestelijke open dagen in de actieweek.

Tip!
In de actiekrant vindt u veel inspirerende
ideeën, maa r k ijk ook op de website
www.openbaaronderwijs.nu. Daar kunt u
onder meer stickers, kleurplaten, posters en
ander actiemateriaal bestellen. Er is ook een
powerpointpresentatie over de kernwaarden
die geschikt is voor een ouderavond. <

Meedoen kan zonder veel kosten

Natuurlijk kunt u ook een feest organiseren met activiteiten die weinig of niets
kosten: bijvoorbeeld een open dag met
een tentoonstelling over de kernwaarden, een debat(wedstrijd), een ballonnenwedstrijd of een flashmob op straat.
Ook daarmee hebben scholen vorig jaar

veel succes geboekt. Bijgevoegd bij dit
nummer van School! treft u de actiekrant, met alle informatie over deze en
andere programma-ideeën én de speciale
aanbiedingen. <
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 SCHOOL! EN GEBOUW
Tekst: Martin van den Bogaerdt
Beeld: Sebastiaan Knot (pagina links) en Moni van Bruggen

Don’t trash our future!
Bij de officiële opening op 4 oktober van de nieuwbouw van het openbare Lyceum
Schravenlant in Schiedam was niet alleen de wethouder van Onderwijs aanwezig,
maar ook die van Milieu. Het gloednieuwe gebouw is CO2-neutraal.

R

ector Jan van Beveren is trots op
de 120 zonnepanelen op het dak
van de school. Dat komt neer op
circa één zonnepaneel per vier
leerlingen. ‘We zijn gewoon aangesloten
op het elektriciteitsnet, maar onze zonnepanelen leveren veel stroom aan het net.
We moeten nog even afwachten hoe het
uitpakt, maar naar verwachting zal onze
elektriciteitsproductie gelijk zijn aan het
verbruik.’ Sensoren in de lokalen en overige ruimten zorgen ervoor dat het licht
alleen brandt als dat nodig is.

Openheid in ruime centrale hal

Warmte- en koudeopslag

Het energieneutrale karakter van het
gebouw, dat is ontworpen door LIAG
architecten en bouwadviseurs in Den
Haag, blijkt ook uit het feit dat er geen
verwarmingsketel is. De temperatuur
wordt door middel van warmte- en koudeopslag op peil gehouden. ‘In de zomer
pompen we overtollige warmte diep de
grond in om die energie in de winter
weer te gebruiken. We hebben overal
vloerverwarming. Dan heb je genoeg
aan water van 25 tot 40 graden.’ Bijkomend voordeel van vloerverwarming is
dat radiatoren ontbreken, zodat er geen

18 | School! 6 - november 2013

Nieuwbouw Lyceum Schravenlant in Schiedam

SCHOOL! EN GEBOUW 

Steekwoorden bij lokalen verwijzen naar vakken

Trap in centrale hal dient ook als tribune

kostbare vierkante meters verloren gaan.
Het uitgekiende ventilatiesysteem zorgt
ervoor dat Lyceum Schravenlant als
frisse school klasse A heeft. Dat is in het
Rijnmondgebied met veel luchtvervuiling een groot pluspunt. ‘De lucht is binnen veel zuiverder dan buiten. Ook met
veel leerlingen blijft het CO2-gehalte in
de lokalen laag’, aldus de rector.
Ook wat het gebruik van water betreft,
scoort Schravenlant hoog op de milieu
meetlat. De toiletten worden doorgespoeld met regenwater dat de school
zelf opvangt. Het groene karakter van de
school is letterlijk te zien aan de meters
lange wand met mos in de centrale hal.
De hoogpolige levende wandbekleding

Veel licht in ruime gangen

gedijt op de luchtvochtigheid in het gebouw.
Wie de prestaties op milieugebied in de
gaten wil houden, kan terecht bij een
flatscreen, dat onder andere de energie
productie en de regenwatervoorraad
weergeeft.

Openheid en rust

Het ruime witte gebouw met glazen
front op het zuiden, straalt openheid en
rust uit. De entreehal met brede trap die
als tribune kan dienen, is op een piano
na leeg. Voor de trap hangen trussen
met theaterverlichting, zodat de hal
niet alleen entree is, maar ook gelegenheid biedt voor optredens en voorstel-

Wand met mos brengt leven in gebouw

lingen. Om een al te steriele sfeer te
voorkomen, zijn de wanden deels uitgevoerd in bamboe, dat milieubewust
is geproduceerd. Dat geldt ook voor de
tafels en banken boven aan de trap in de
pauzeruimte. De meubels zijn gemaakt
van duurzaam hardhout uit Indonesië.
De openheid en rust die het gebouw uitstraalt, laat zich combineren met de afwezigheid van bewakingscamera’s. Die
zijn bewust weggelaten, omdat de school
liever investeert in goede omgangsvormen en de positieve betrokkenheid van
de leerlingen. ‘Daar sturen we actief op.
We zien dat dit effect heeft. Incidenten
zijn hier vrijwel nooit.’ Dat de leerlingen
positief bij het ontwerp van hun nieuwe
gebouw zijn betrokken, blijkt uit leuzen
die op de wanden van de centrale hal zijn
aangebracht. Een van die leuzen laat zien
dat ook de leerlingen duurzaamheid belangrijk vinden: Don’t trash our future. <
Zie ook www.lyceumschravenlant.nl .
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techniek
Tekst: Martin van den Bogaerdt
Beeld: Tim Jongewaard (obs De Fuik Den Ilp)

Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen!
Techniek en kleuters. Dit was een onderwerp dat onlangs aan bod kwam op een congres
van het openbaar primair onderwijs in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Leen de Bie van
de Pedagogische Begeleidingsdienst in Gent was een van de gasten.

D

e Bie vertelt in haar boek Een
blik op techniek voor kleuters,
dat in 2008 verscheen, dat
haar eigen kinderen de katalysator waren van het techniekmotortje
dat in haar begon te draaien. ‘De dagelijkse confrontatie met mijn eigen kinderen blijft mijn sterkste bron van informatie. Zeker omdat ze een toch wel heel
bijzondere kijk op onze fysische wereld
hebben.’ Zo ontdekte haar zoon Kobe
thuis in het washok dat hij door in een
emmer te roeren water kon laten draaien,
en dat hij dat ook kon doen met limonade
in een glas en met een bal in een pot. ‘Zijn
manier van kijken zette mij ertoe aan om
anders na te denken over het motiveren
van kinderen en het remediëren van
problemen.’ De essentie is volgens haar
dat het onderwijs met techniek moet inspelen op de interesses en krachten van

Tevreden
Het boek Een blik op techniek voor kleuters
van Leen de Bie is uitgegeven door Abimo
in Sint-Niklaas. Het boek kwam tot stand
in samenwerking met de Stad Gent, de
Pedagogische Begeleidingsdienst van
Gent en het Oost-Vlaams Instituut voor
Opvoedkundige Wetenschappen (OIOW).
Het richt zich op leerkrachten en ouders
van kinderen van 2,5 tot 8 jaar. Voor 24,50
euro is het ook in Nederlandse webwinkels te koop. <
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jonge kinderen, zodat ze ook op latere
leeftijd en als ze volwassen zijn vaardigheden blijven ontwikkelen. Op het titelblad van haar boek geeft zij die essentie
mooi weer: ‘Door techniek verruimen wij
onze blik op kinderen, door techniek verruimen kinderen hun blik op de wereld.’

Klussende kleuters

Hoe ziet het er in de praktijk uit? Wie
het gebouw van De Kleine Speurneus in
de deelgemeente Gentbrugge binnenstapt, moet niet gek staan te kijken als
daar kinderen van amper drie jaar niet
alleen met papier, lijm en plakband in
de weer zijn, maar ook met hamers en
nijptangen. Er ligt zelfs een echte zaag
op tafel. Voor degenen die angstig zijn
uitgevallen, kan de aanblik van de klussende kleuters wellicht enige paniek veroorzaken, maar noemenswaardig letsel
schijnen deze kinderen nog niet te hebben opgelopen. Wel een keer een pijnlijke
blauwe nagel, doordat er een hamer op
een duim in plaats van op een spijker is
beland. Er wordt ook wel eens een pleister geplakt.
De Kleine Speurneus is als kleuterschool
van de openbare lagere school Henri
d’Haese het middelpunt van een pilot

Openbaar
onderwijs steekt
zijn nek uit
Het OPOCK Onderwijscongres Wetenschap en Techniek op 7 oktober
in congrescentrum Engels in Rotterdam was bedoeld voor iedereen
die werkt voor de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle
aan den IJssel en Krimpen aan
den IJssel. Naast Leen de Bie van de
Pedagogische Begeleidingsdienst
in Gent, werkten er onderzoekers,
ontwikkelaars en trainers aan mee
van de CED Groep in Rotterdam, de
Technische Universiteit Delft, het
Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Leiden, de
Universiteit Utrecht en de Hogeschool iPabo in Amsterdam. <

met techniek en kleuters. Er zijn zes zogenoemde ateliers met elk 12 kinderen.
Het woord kleuters kan verwarrend
zijn: het zijn hier kinderen van 2,5 tot 4
jaar. In Nederland spreken we dan van

‘Probleemoplossend denken,
daar gaat het om’

Lena en Luuk zijn fanatiek
aan het timmeren en zagen

peuters, de doelgroep van de voorschool.
De gedachte achter de pilot is dat de alomtegenwoordigheid van techniek een
middel kan zijn om met kinderen al op
jonge leeftijd te werken aan probleemoplossend vermogen en een positieve
persoonlijkheidsontwikkeling.

Metacognitief

De Bie, die bij de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent medewerker innovatie is, laat zien hoe een groepje
kinderen in De Kleine Speurneus stokken
versiert, die ze aan hun fietsjes kunnen
bevestigen. Daarmee leren ze dat het belangrijk is om op straat op te vallen, wel
zo handig als ze later gaan deelnemen
aan het drukke stadsverkeer. De techniek en verkeersveiligheid zijn echter
geen doelen op zich maar een middel, zo
legt ze uit aan de hand van een jongetje
dat de papieren vlag aan zijn stok met
plastic heeft beschermd, zodat het papier
niet kapotgaat als het regent. ‘Probleemoplossend denken, daar gaat het om. Zeker in de 21e eeuw moeten mensen zich
voortdurend blijven aanpassen aan de
veranderende omstandigheden. Dat zie
je nu sterk in de crisis: je moet met de situatie mee veranderen. Omdat techniek
werkelijk overal om ons heen is, kun je

Nationaal Techniekpact 2020
Onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid
hebben dit jaar het Nationaal Techniekpact 2020 gesloten. Dit moet ervoor zorgen
dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.
In het Techniekpact zijn afspraken gemaakt over het opleiden van meer bèta- en
technisch talent in Nederland en het aantrekkelijker maken van werken in de
techniek. Het onderwijs moet zich meer richten op de behoeften van bedrijven.
Het Techniekpact kent drie actielijnen: kiezen voor techniek, leren in de techniek
en werken in de techniek. Voor elk van deze lijnen zijn gezamenlijke ambities
geformuleerd. Zo moeten wetenschap en techniek in 2020 zijn geïntegreerd in
het curriculum van alle basisscholen. In het vmbo is de ambitie dat in 2015 ten
minste de helft van de leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg kiest
voor een vakkenpakket met natuur- en scheikunde en dat 30 procent van de
leerlingen in de beroepsgerichte leerweg kiest voor techniek.
Het kabinet, de werkgeversorganisaties en regionale overheden dragen
vanaf 2014 ieder 100 miljoen euro bij aan een investeringsfonds om publiekprivate samenwerking te stimuleren voor een doelmatige organisatie van het
opleidingsaanbod in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast wordt in het
hoger beroepsonderwijs het aantal bacheloropleidingen voor techniek gereduceerd van 65 naar circa 25. Dit moet voor de studenten het overzicht helderder
maken. De gedachte hierachter is dat er dan minder studie-uitval zal zijn dan
nu. <

het inzetten als middel om te werken
aan probleemoplossend denken en een
positieve persoonlijkheidsontwikkeling.
De kinderen zijn motorisch en ook sociaal

bezig, je ziet ze samen reflecteren op wat
ze doen, ze hebben mogelijkheden om te
experimenteren. Het is dus echt metacognitief!’ <
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Vereniging
Openbaar
Onderwijs

Investeren in
medezeggenschap

Cursussen, regiobijeenkomsten en advies

Volg een cursus bij de VOO
In de cursussen van de VOO komen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR
aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als
personeelsleden en schoolleiders kunnen deelnemen aan de cursussen.

Maatwerk | Stel met je MR je eigen cursus samen
Van adviesrecht en begroting tot communicatie met de achterban: met Maatwerk bepaal je zelf de inhoud van de cursus. Onze
trainers komen naar uw school en behandelen de vragen die in uw MR leven. Wilt u de begroting of andere beleidsstukken van
uw school als uitgangspunt bij een cursus? Ga naar www.voo.nl/scholing, of mail scholing@voo.nl bel: 036 533 1500
Samenwerking MR en team (en ouderraad)
De themaraad
Ontwikkelen van een missie voor de MR
Werken met een jaarplan
De praktijk van de medezeggenschap
Relatie tussen MR en GMR
Passend onderwijs
Onderwijstijd

Wet- en regelgeving: de WMS
Verbeter je kwaliteit als gesprekspartner
Meerjaren-formatieplan
Verbeter je werkplan
Communicatie met je achterban
Vergaderen en besluitvormen
Regiobijeenkomst Krimp voor MR
Verbeter je statuut
De ondersteuningsplanraad
Inzicht in je begroting
De GMR

Regiobijeenkomsten Krimp | Informatie en tips voor de MR

ormatie over scholing en
scholing of bel 036 5331500

en school

Ga naar www.voo.nl/scholing

n ik

raden

Open inschrijving of bij u
op school! Ga naar
www.voo.nl/scholing

– De identiteit en kernwaarden
van het openbaar onderwijs
– Andere tijden
– Moet onze school straks fuseren?
– Tussen- en buitenschoolse opvang
– Wegwijs in onderwijsland
– Burgerschapsvorming
– Filosoferen met kinderen
– Leesplezier en leesbevordering
– Jonge kinderen en televisie

Om meer invloed uit te
oefenen en uw inspraak
optimaal te benutten, kunt
u deel-nemen aan de cursus
MR Compact VO. U maakt
zich met deze compacte,
maar complete cursus volledig vertrouwd met onder
meer de WMS, de financiële
gang van zaken op school en
u leert wat er achter de
getallen schuilgaat.

nden

Nieuw in de MR? Met de
nieuwe bijeenkomst MR start
geeft u uw ontwikkeling als
MR-lid direct een impuls. In
één avond leert u de rechten
en plichten van de MR kennen. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk
tegenkomt.

050 - 549 11 05
info@rapportomslagen.nl

MR Compact cursus VO

Kijk voor meer informatie
op onze website of neem
vrijblijvend contact op.

MR Start cursus PO

act met ons op via (036) 5331500 of scholing@voo.nl

De VOO verzorgt regiobijeenkomsten over krimp voor de MR. U krijgt als MR-lid meer informatie en handreikingen over hoe de
MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De krimp vereist een zorgvuldige aanpak van
huisvesting, budgetten en formatieontwikkeling. In het bijzonder wordt gekeken naar de positie van de MR, de mogelijkheden
van de MR om het beleid te beïnvloeden en de mogelijkheden om besluiten te wijzigen. Open inschrijving of op uw school!
Ga naar www.voo.nl/scholing, of mail scholing@voo.nl bel: 036 533 1500

Voor meer cursusinformatie en
een overzicht van de cursusdata
bij u in de buurt ga naar
www.voo.nl/scholing

begrotingsakkoord
Tekst: Michiel Jongewaard
beeld: Ed van Oudenaarden

Akkoord: Gratis
schoolboeken behouden
De gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs blijven bestaan. Bovendien komt er
650 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs. Het kabinet
en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn het daar in het begrotingsakkoord
over eens geworden.

H

et behoud van de gratis
schoolboeken was een eis
van de ChristenUnie, die
daarmee gezinnen met kinderen wil ontlasten. De bijdrage hiervoor
aan de lumpsum van de scholen wordt
wel met 21,50 euro verlaagd naar 300
euro per leerling per jaar.
Aanvankelijk zouden ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs vanaf
het schooljaar 2015-2016 weer zelf de
schoolboeken betalen. Daarvoor was
een wetsvoorstel in de maak dat in oktober zou worden behandeld in de Tweede
Kamer. Met name voor minder kapitaalkrachtige gezinnen is het behoud van de
gratis boeken een flinke opsteker. Ouders
met een minimuminkomen zouden in de

voorgenomen plannen niet meer volledig
worden gecompenseerd voor de aanschaf
van lesmateriaal, zoals dat voor de invoering van de gratis schoolboeken wel het
geval was.

650 miljoen voor onderwijs

In 2014 wordt 650 miljoen euro toegevoegd aan de lumpsum die beschikbaar
is voor alle onderwijssectoren. De daaropvolgende jaren wordt het budget voor een
groot deel gekoppeld aan concrete doelen,
zoals de inzet van conciërges en klassenassistenten en ‘betere leraren en schoolleiders’. Voor dat laatste doel loopt het
te investeren bedrag vanaf 2017 op naar
100 miljoen euro. Dit geldt vooralsnog
als structurele post. Voor conciërges en
klassenassistenten wordt vanaf 2015

structureel 50 miljoen euro extra gereserveerd.
De bezuinigingen op leerwegondersteunend en praktijkonderwijs worden geschrapt. Voor zomerprogramma’s in het
onderwijs en schakelklassen is vanaf
2015 structureel 25 miljoen euro beschikbaar, voor praktijk- en techniekonderwijs
komt er vanaf dat moment jaarlijks 100
miljoen euro bij. Voor onderzoek en innovatie wordt eveneens structureel 100
miljoen geïnvesteerd. Voor kleine scholen
komt in 2015 en 2016 twintig miljoen euro
beschikbaar voor kwaliteitsverbetering.
Nadat alle concrete doelen zijn ingevuld,
blijft er structureel 175 miljoen euro extra
beschikbaar voor de lumpsum. <
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Bovenschools manager Rob Beaumont
bij de goed onderhouden openbare
basisschool in Berg en Terblijt

Buitenonderhoud
schoolgebouwen:

het wordt krap!
Schoolbesturen voor primair onderwijs worden verantwoordelijk voor het buitenonderhoud
van hun gebouwen. Nu valt dat nog onder de gemeenten. De verandering brengt
ontegenzeggelijk voordelen met zich mee, maar ook grote financiële risico’s.

H

et had volgend jaar moeten
gebeuren, maar vanwege de
val van het gedoogkabinet
heeft de doordecentralisatie,
zoals de overdracht van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen heet, een
jaar vertraging opgelopen. Het tijdelijke
politieke vacuüm legde de onderhandelingen stil over het bedrag dat van de gemeenten naar het onderwijs gaat. Als de
Tweede en Eerste Kamer, zoals wordt ver-
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wacht, akkoord gaan met de doordecentralisatie, wordt de doordecentralisatie
op 1 januari 2015 een feit. In het regeerakkoord staat dat hiervoor 256 miljoen euro
uit het Gemeentefonds naar de schoolbesturen voor primair onderwijs gaat.

Meer vaart

Bovenschools manager Rob Beaumont
van het Zuid-Limburgse samenwerkingsbestuur Stichting jong Leren ziet

voordelen in het nieuwe systeem, maar
ook grote financiële risico’s. ‘Voordeel is
dat we straks voor het buitenonderhoud
van onze gebouwen geen ambtelijke trajecten meer hoeven te doorlopen. Bij ons
is dat extra tijdrovend, omdat we in de
gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden-Margraten zitten. In
elke gemeente zijn de regeltjes net weer
anders. Vanaf de inventarisatie tot het
begin van de uitvoering van het onder-

Doordecentralisatie
Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

houd zijn wij zeker twee jaar bezig. In de
nieuwe situatie beslissen wij zelf dat we
bijvoorbeeld de kozijnen van een school
laten vervangen. We kunnen dan veel
meer vaart maken. Het tweede voordeel
is dat we straks met één bedrijf goede
prijs- en kwaliteitsafspraken kunnen
maken over bijvoorbeeld de vervanging
van daken. Nu is het nog vaak zo dat de
ene gemeente het ene bedrijf kiest en de
andere gemeente het andere bedrijf. Vanuit die gemeenten gezien is dat wellicht
logisch, maar voor ons heeft dat geen
voordelen. Als wij straks met één bedrijf
goede afspraken maken, weten we waar
we aan toe zijn. Het derde voordeel is de
kwaliteitsslag die wij kunnen maken.
Voor de gemeenten is het niet zo interessant om bijvoorbeeld hoogrendementsglas in scholen te gebruiken, omdat niet
zij maar wij de stookkosten betalen. Het
gebeurt nu soms dat enkelglas gedeeltelijk wordt vervangen door hr-glas, bijvoorbeeld als er één ruit is gesneuveld.
Daarmee breng je natuurlijk de stookkosten niet omlaag. In de nieuwe situatie
kunnen wij direct al het glas vervangen.
De extra kosten verdienen we terug met
een besparing op energie.’

Kwetsbaar

Er zitten volgens Beaumont ook nadelen
aan de doordecentralisatie van het buitenonderhoud. ‘Als schoolbestuur zijn we
geen aannemer. Het is maar de vraag of
de besturen alle kennis in huis hebben

‘We hebben niet genoeg
kunnen sparen’
voor grote klussen. Als dat niet het geval
is, moet je externe expertise inhuren. Dat
is duur. Je bent dan al een deel van je budget kwijt, zonder dat er één spijker is vertimmerd. Dit probleem speelt zeker voor
kleine schoolbesturen en al helemaal
voor eenpitters. Nog gevaarlijker vind
ik het dat de meeste schoolbesturen zich
maar één persoon kunnen veroorloven
die zich met het onderhoud van de gebouwen bezighoudt. Dat maakt de organisaties kwetsbaar, want die ene persoon
kan langdurig ziek worden. Dan ben je je
expertise kwijt, maar die persoon moet
je wel blijven betalen. Het is dan maar
de vraag of je nog genoeg geld hebt om
tijdelijk elders expertise in te huren.’
Een ander nadeel, zo legt Beaumont uit,
is dat de overdracht van de gemeenten
naar de schoolbesturen niet voorziet in
een adequate financiële regeling. ‘Neem
onze openbare basisschool in Berg en
Terblijt. Dat gebouw is bijna veertig jaar
oud. Het ziet er prima uit en het is goed
onderhouden, nieuwbouw is dus nog niet
nodig. Maar wat als straks de cv-leidingen, die ook bijna veertig jaar oud zijn,
gaan lekken? Dan moet ik ze vervangen.
De gemeente heeft daar al die jaren voor

Waar gaat het geld naartoe?
In magazine Over Onderwijs van VOS/ABB (dat met het blad Inzicht van
de Vereniging Openbaar Onderwijs is samengevoegd tot het huidige magazine School!) stond in 2009 al een interview met bovenschools manager
Rob Beaumont van Stichting jong Leren. Aanleiding voor dat gesprek was
een onderzoek van de Rekenkamer van Maastricht, waaruit bleek dat deze
gemeente in de jaren 2003 tot en met 2008 gemiddeld 1,5 miljoen euro per
jaar minder uitgaf aan onderwijs dan Maastricht er uit het Gemeentefonds
voor kreeg. Beaumont toen: ‘Ik heb een aantal jaren geleden geprobeerd om
in de boeken te duiken, maar dat werd me door anderen van tevoren al ten
stelligste afgeraden. De gemeentelijke begrotingsstukken
zijn echt onleesbaar, het werd me volstrekt niet duidelijk waar het geld naartoe ging.’ < Zie Over Onderwijs (2009) nr. 2, pp. 22-23.

gespaard. Krijgt het schoolbestuur dat
geld mee? Het lijkt er sterk op van niet,
want het geld uit het Gemeentefonds
voor onderwijs is niet als zodanig geoormerkt. De gemeenten gaan natuurlijk
niet ineens zeggen dat het wel geoormerkt was en dat het dus één op één
naar de schoolbesturen moet, zeker niet
nu ze fors moeten bezuinigen. Nu loop ik
dus straks het volledige financiële risico
voor allerlei onderhoudsposten, terwijl ik
er in die korte tijd niet voor heb kunnen
sparen. Het zal ertoe leiden dat het bestuur onderhoud moet uitstellen, met als
gevolg dat de kwaliteit van de gebouwen
achteruit gaat.’

Dak en riool

Stichting jong Leren kampt net als veel
andere schoolbesturen met demografische krimp. ‘Ons gebouwenbestand was
gericht op groei, maar nu hebben we
krimp. Om weer de openbare school in
Berg en Terblijt te nemen: die heeft vijftien lokalen, maar we krijgen op basis
van het aantal leerlingen nog maar een
vergoeding voor tien lokalen. Toen het
gebouw werd neergezet, waren er 350
leerlingen, nu zijn dat er 234 en over een
paar jaar 200. De uitgaven blijven redelijk stabiel, want het gebouw krimpt niet
mee. Je kunt drie lokalen dichthouden en
de verwarming uitzetten. Daar bespaar
je wat mee. De kozijnen kun je misschien
nog voor een deel vervangen, ook om
geld te besparen, maar met het dak en
het riool wordt dat erg lastig. Om alles
te kunnen betalen, zal ik moeten interen
op mijn reserves. Dat houd je even vol,
maar sneller dan je denkt, komt de bodem van de schatkist in zicht. Een andere
mogelijkheid zou kunnen zijn om minder
geld aan personeel te besteden. Maar ja,
dan krijg je grotere klassen, en daar zit
niemand op te wachten.’ <
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Scholenbouw
in stroomversnelling
dankzij doordecentralisatie
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda worden in hoog tempo vernieuwd
of verbouwd. In totaal wordt in de Brabantse stad binnen acht jaar tijd 54 miljoen
euro geïnvesteerd in schoolgebouwen. Dat kan alleen dankzij een unieke aanpak van
doordecentralisatie. Vanuit het hele land wordt al jaloers gekeken naar het succes van
het Bredase model.

H

et unieke aan dit model is
dat de huisvesting van het
voortgezet onderwijs (vo) helemaal in handen is van één
coöperatieve vereniging: Building Breda.
Hierin participeren vier vo-schoolbesturen. De gemeente Breda draagt jaarlijks

het complete huisvestingsbudget voor
het vo, rond de 4 miljoen euro, over aan
deze coöperatie. Daarnaast – heel belangrijk – is de coöperatie juridisch en
economisch eigenaar van alle vo-schoolgebouwen. Daarmee kan Building Breda
de kapitaalmarkt op. Immers, met een

Bredase model in trek
Veel gemeenten zijn geïnteresseerd in het Bredase model voor doordecentralisatie. Een
symposium over Building Breda werd drukbezocht door gemeenten en schoolbesturen.
Enkele gemeenten zijn de overstap naar een dergelijk model al aan het voorbereiden.
Intussen wil de gemeente Breda de huisvesting voor het primair onderwijs op dezelfde
wijze doordecentraliseren. Dit is complexer, omdat het gaat om zo’n 100 basisscholen,
maar ook hiervoor wil Breda een coöperatie van schoolbesturen oprichten. De gemeente
raad zal hier waarschijnlijk in december over beslissen. <
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vast jaarinkomen én onderpand kan de
coöperatie leningen aangaan. Zo kreeg
het de middelen in handen om in korte
tijd álle vo-scholen te verbeteren.
‘Wij kunnen sneller en goedkoper bouwen dan de gemeente, omdat we zaken
kunnen doen met de bank’, zegt Max
Hoefeijzers, directeur van Building Breda. Zijn collega Mark Canjels, directiesecretaris, vult aan: ‘Bij ons zijn de lijnen
kort en het politieke effect is gedempt, de
politiek heeft minder invloed’. Dat laatste
beseft de gemeente terdege. Wethouder
Saskia Boelema van Breda zei onlangs:
‘We hebben moeten loslaten, maar we
zijn tevreden over het resultaat. Er wordt
nu echt een kwaliteitsslag gemaakt.’
‘Ook de scholen zijn razend enthousiast’,
zegt Hoefeijzers, ‘want er is veel gebeurd

Scholenbouw
Tekst: Lucy Beker
Beeld: Erald van der Aa

Bertie Moons, Max Hoefijzers en
Mark Canjels bij het nieuwe gebouw
van het Stedelijk Gymnasium:
‘Veel gebeurd sinds 2008’.

sinds de oprichting van de coöperatie in
2008. Niet alleen zijn er al vier nieuwe
schoolgebouwen, maar ook werken de
scholen meer samen en ze profileren zich
meer, zonder elkaar weg te concurreren.
Daardoor hebben ouders in Breda nu écht
wat te kiezen’.

‘Vroeger veel gedoe’

Hoefeijzers is een van de initiatiefnemers
voor deze wijze van doordecentralisatie.
Hij weet nog dat er vóór 2008 ‘veel gedoe’ was rond onderwijshuisvesting. ‘De
gemeente moest sparen voor één nieuw
schoolgebouw, terwijl scholen stonden te
dringen. Daardoor bleef het bij oplappen
hier en daar, er kwam weinig tot stand’.
Ook zag Hoefeijzers de concurrentie
tussen de scholen in die tijd toenemen.
‘Maar veel concurrentie leidt tot weinig
innovatie op onderwijsgebied’, zegt hij.
‘Alle scholen blijven aan de veilige kant.
Eigenlijk was het aanbod overal hetzelfde’.
Dit werd anders na de oprichting van
de coöperatie Building Breda. De vier
schoolbesturen die in Breda katholiek,
protestants-christelijk, antroposofisch
en openbaar voortgezet onderwijs aanbieden, vormen samen het bestuur. Ze
maakten meteen bindende afspraken,
niet alleen over de huisvesting, maar ook
over de optimale schoolgrootte. Dat laatste om te voorkomen dat de ene school
noodlokalen nodig heeft, terwijl elders
lokalen leegstaan. Alle scholen houden
zich nu aan maximale leerlingenaantallen. Om dit te bereiken heeft elke havoen vwo-school een eigen profiel gekozen,
zoals sport, media, cultuur of een technasium. De coöperatie zorgt voor huisvesting die past bij het concept.

Triomftocht

De vier schoolbesturen die meedoen in
de coöperatie hebben bij elkaar negen
scholen op tien locaties. Het Stedelijk
Gymnasium en SG Graaf Engelbrecht,
dat zich profileert met Sport en Media,
zijn openbaar en vallen, net als de vmboscholen, onder het ROC West-Brabant, dat
participeert in Building Breda.

Allemaal een eigen school
De broertjes Noud, Mart en
Lennart van der Klooster (13)
uit Breda zijn een drieling,
maar ze zitten alle drie op een
andere vo-school. ‘Dat krijg je
met zoveel aanbod’, zegt hun
moeder Yvonne. ‘Ik herinner
me dat ik zelf vroeger na mijn
basisschool automatisch naar
een bepaalde vo-school ging,
maar dat is nu totaal anders.
Het was zelfs een hele toer om een goede keus te maken’.
Toen de jongens in groep 7 zaten, is Yvonne al met hen naar de eerste open dagen geweest. ‘Dat moest wel, want het lukt je niet om alles in één jaar te zien’.
Nu ze zoveel scholen heeft bekeken zegt ze: ‘Je kunt echt zien dat Breda investeert in onderwijs. De meeste scholen zien er prachtig uit. Ik merkte dat
de jongens na al die bezoekjes ook echt gingen nadenken waar ze het liefst
naar toe wilden. Openbaar of katholiek, dat deed er voor ons niet toe, dat
verschil merk je hier niet echt meer.’
Uiteindelijk koos Noud (rechts op de foto) voor het Onze Lieve Vrouwe Lyceum
en Mart (links) voor het Graaf Engelbrecht. ‘Het OLV is een half uur fietsen,
maar zit in een aantrekkelijk gebouw in het centrum, deels in de oude stijl,
deels helemaal nieuw’, zegt Yvonne. ‘SG Graaf Engelbrecht is wat dichter bij
huis en biedt een sportklas, waarin Mart kennis maakte met allerlei sporten.’
Lennart twijfelde het langst, koos uiteindelijk voor het Newman College,
maar stapte dit schooljaar over naar vmbo Prinsentuin. De broers zijn alle
drie geplaatst op de school van hun eerste keus. <

Het Stedelijk Gymnasium is een van de
scholen waar meteen in is geïnvesteerd.
Het oude gebouw is bijna geheel gesloopt
en vervangen door een nieuw gebouw
op dezelfde locatie. Aan het begin van
dit schooljaar keerden leerlingen en docenten met een triomftocht door de stad
terug naar de Nassausingel; straks in november is de officiële opening. Conrector
Bertie Moons is blij: ‘Wij waren al jaren
aan het onderhandelen met de gemeente,
maar die had alleen maar geld om ons gebouw een beetje op te knappen. Building
Breda concludeerde al snel dat een goede
renovatie even duur zou zijn als een compleet nieuw gebouw. En dat hebben we
nu: in één keer is alles up-to-date. Het
ging bovendien ineens heel snel: in 2011
maakten we het eerste Programma van
Eisen, in 2012 ging de bouw van start, nu
is het klaar.’
Moons merkt in de praktijk dat de samen
werking tussen de scholen in korte tijd
enorm is versterkt. ‘We sluiten nu ook
gezamenlijke onderhoudscontracten,
bijvoorbeeld voor de liftinstallaties. Dat
levert een besparing op.’

Lotingssysteem

Om te zorgen dat de scholen inderdaad
allemaal hun optimale leerlingenaantal
houden, is er een lotingssysteem opgezet. Als één school teveel aanmeldingen
krijgt, zal daarvoor geloot moeten worden. ‘Gelukkig kunnen we 97 procent
van de leerlingen plaatsen op de school
van hun eerste keus’, zegt Hoefeijzers. ‘En
nog eens 2 procent gaat naar de school
van de tweede keus’. Dat betekent dat er
toch altijd enkele leerlingen zijn, die niet
naar de school van hun keuze kunnen.
‘Dat is niet leuk, en we proberen dat op
te lossen’, zegt Hoefeijzers. ‘Maar vol is nu
eenmaal vol in dit systeem’.
Behalve het openbare Stedelijk Gymnasium zijn inmiddels ook de gebouwen
van de pc-school De Nassau, het katholieke Onze Lieve Vrouwe Lyceum en het
eveneens katholieke Newman College
vernieuwd. Bij Graaf Engelbrecht is deel
1 van de plannen uitgevoerd: een grote
sportvoorziening met klimwand voor
multifunctioneel gebruik. De overige
scholen komen in de tweede tranche, de
komende vier jaar, aan de beurt. <
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School! en excursie
Tekst: Lucy Beker
Beeld: One-Go Events Benelux

Het werk van een genie doorgronden
Een wereldberoemde, reizende tentoonstelling is tot 6 januari in Nederland te
zien: ‘Da Vinci – the Genius’. Na steden
als Moskou, Tokyo, Florence en Rome is
de expositie nu in Rotterdam en wel in
het monumentale oude postkantoor aan
de Coolsingel, een bijzondere locatie.
Voor scholieren een unieke kans, want
hier mogen ze de uitvindingen van Da
Vinci aanraken, in beweging zetten en
proberen te doorgronden.
Leonarda da Vinci, geboren in Toscane in
1452, wordt beschouwd als het grootste
genie aller tijden. Een visionair die zijn
tijd ver vooruit was, een begaafd kunstschilder en uitvinder bovendien. Zijn
‘Mona Lisa’ hoort tot de grootste meesterwerken aller tijden. Het schilderij hangt
in het Louvre in Parijs, maar op deze tentoonstelling is er een hele vleugel aan gewijd, onder het motto: ‘De geheimen van
de Mona Lisa’. Te zien zijn grote foto’s van
het kunstwerk, met zeer hoge resolutie
genomen, waardoor allerlei onbekende
details tevoorschijn kwamen, evenals de
originele kleuren van het schilderij.
Indrukwekkend, zeker, maar voor kinderen zijn vooral de uitvindingen leuk om
te zien. Een hele serie machines is vervaardigd aan de hand van Leonardo’s
originele tekeningen en beschrijvingen

Zet het in de context
en je blijft je verbazen
uit de 15e eeuw. Het zijn duidelijk voorlopers van het vliegtuig, de helikopter
en de tank, om maar wat te noemen.
De kleinere instrumenten, waarvan
het technisch principe heden ten dage
nog steeds wordt gebruikt, zoals de

kogel lager, mogen worden u itgeprobeerd . Fa sc i nerend i s o ok de
spiegel kamer, waar in je jezelf in
8 spiegels eindeloos ziet weerspiegeld.
Behalve de Mona Lisa zijn er ook andere
beroemde schilderijen in Rotterdam,
zoals ‘Het laatste avondmaal’ en ‘De
man van Vitruvius’. Reproducties dan.
Er is geen enkel origineel werk op deze
tentoonstelling, maar dat doet niets af
aan de impact. Zet het in de context en
je blijft je verbazen dat iemand in de 15e
eeuw, toen vliegtuigen en internet nog
lang niet bestonden, al zo’n visie had.
Da Vinci – The Genius, geschikt voor
alle leeftijden, is dagelijks geopend van
10.00 uur tot 18.30 uur. Scholen kunnen
educatieve werkboeken gratis als pdf
downloaden, zowel voor primair als
voortgezet onderwijs. < Kijk voor meer
informatie op ww.davincithegenius.nl,
www.facebook.com/DavincithegeniusNL
of www.twitter.com/Expo_one_go.
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buitenland
Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

Vlak over de grens is

genoeg werk
Antwerpen zit te springen om leerkrachten. Een kans voor Nederlandse leraren die geen
werk kunnen vinden! Is het heel anders om daar voor de klas te staan?

D

at er veel belangstelling is van
Nederlandse leraren voor een
baan in Antwerpen, blijkt wel
uit de meer dan 200 aanmeldingen voor een eerste jobdate. Op die
bijeenkomst op 7 oktober was plaats
voor ruim 50 belangstellenden, terwijl
meer dan 200 Nederlanders zich ervoor
hadden aangemeld. In februari of maart
wordt waarschijnlijk een tweede jobdate
voor leraren en pabo-studenten uit Nederland georganiseerd, vertelt directeur
coördinatie Dirk Bicker van scholengemeenschap West. ‘In augustus lukt het
ons tot nu toe wel om voor elke klas een
leraar te plaatsen, maar in het najaar
vallen de eerste gaten. We zien altijd een
tweede dip rond Pasen, en dan hebben
we echt moeite om voldoende leraren
te vinden.’ Onder scholengemeenschap
West valt een groep openbare basisscholen van het Stedelijk Onderwijs. Voordat
Bicker er coördinerend directeur werd –
vergelijkbaar met bovenschools manager
in Nederland – was hij directeur van De
Wereldreiziger, een openbare basisschool
in de buurt van het Antwerpse Centraal
Station.

‘Hier worden elk jaar
nieuwe scholen gecreëerd’
Demografische groei

Het tekort aan leraren in Antwerpen
is het grootst in het primair onderwijs.
Dat komt door het hoge geboortecijfer in
de stad. Wat Bicker schetst, staat haaks
op de demografische ontwikkeling in
Nederlandse krimpgebieden, waarvan
het nabijgelegen Zeeuws-Vlaanderen een
schoolvoorbeeld is. ‘Wij groeien in de komende tien tot twintig jaar van ongeveer
500.000 naar 600.000 inwoners. De gevolgen zien we nu vooral in het kleuter
onderwijs en in de basisscholen, maar
later krijgt natuurlijk ook het secundair
onderwijs ermee te maken. Er worden
elk jaar scholen bij gecreëerd en dat zal
nog zeker een tiental jaren zo doorgaan.
Tegelijkertijd gaan veel oudere leraren
met pensioen en zien we dat er van de
opleidingen niet voldoende leraren komen. Die combinatie maakt de situatie in

Interessante websites
www.onderwijstalent.be (met onder andere informatie voor leraren
uit Nederland), www.stedelijkonderwijs.be (website van het Stedelijk
Onderwijs in Antwerpen) en www.vdab.be (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). <
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Antwerpen kritisch. Tot 2020 hebben we
ongeveer 3500 leraren nodig.’ Om die binnen te halen, hebben de organisaties voor
officieel en vrij onderwijs (openbaar en
bijzonder) met steun van de overheid gezamenlijk actie ondernomen om jongeren te interesseren voor een baan in het
onderwijs. ‘We voeren campagnes met
de boodschap dat je hier in Antwerpen
de wereld opvoedt, in de context van de
havenstad met veel nationaliteiten. We
hebben de gezamenlijke website onderwijstalent.be, waarop door verschillende
partners alle vacatures zijn samengebracht. Uiteraard is die website ook interessant voor leraren die in Nederland
wonen.’ Omdat veel beginnende leraren
binnen vijf jaar het onderwijs verlaten,
wordt er veel energie gestoken in de professionele begeleiding van starters. ‘We
zien soms dat mensen die wij verliezen,
niet goed waren voorbereid op de grootstedelijke context met anderstaligen uit
verschillende culturen. Het is hier veel
meer dan alleen lesgeven. Je zult ook gesprekken moeten voeren met ouders die
vanuit hun cultuur anders tegen onderwijs aankijken. Met een goede begeleiding hoeft dat geen drempel te zijn.’
Bicker noemt ook de strikte afspraken die
met de vakorganisaties zijn gemaakt om

‘Lopen betekent hier rennen,
wij stappen naar buiten’
’het werkcomfort zo goed mogelijk te maken’. Zo hoeven leraren niet bang te zijn
dat ze na een vervanging weer een tijd
zonder werk komen te zitten. ‘We bieden
werkzekerheid. Als je binnen bent in het
Stedelijk Onderwijs, heb je tot het einde
van je carrière werk, mits je goed functioneert natuurlijk. In het begin zullen
het inderdaad vervangingen zijn, zeker
als je midden in het schooljaar binnenkomt, maar al snel begin je met een eigen
groep.’ Voor leraren uit Nederland geldt
dat die hun bevoegdheid moeten omzetten in een erkenning om in Vlaanderen
onderwijs te mogen geven. Bicker adviseert om dat ruim van tevoren te regelen, zodat op het moment dat het werk
nadert, deze ‘ambtenarij’ achter de rug is.

Verschillen

Is het werken in Vlaanderen heel anders
dan in Nederland? Volgens Bicker zijn de
verschillen in mentaliteit veel kleiner
dan wellicht menigeen denkt. Vakinhoudelijke verschillen zijn er uiteraard, maar

ook die zijn overkomelijk. In het vijfde en
zesde leerjaar, vergelijkbaar met de groepen 7 en 8 in Nederland, wordt Frans gegeven. ‘Ben je als leerkracht niet zo goed
in Frans, dan hoef je natuurlijk niet direct
in 5 en 6 te gaan werken. Geschiedenis
en topografie zijn natuurlijk ook anders.’
‘Wij zetten sterk in op professionalisering door middel van bijscholing, voor
al onze leraren. Daarbij komt dat zeker
in Antwerpen met zijn diversiteit ook
veel leerlingen niet dezelfde voorkennis
hebben. Ik pleit voor de mogelijkheid om
pabo-studenten die in Antwerpen willen gaan werken, hier hun stage te laten
lopen. Dan zien ze al hoe een Vlaamse
school werkt, en dat het verschil met
Nederland veel minder groot is dan vaak
wordt gedacht. Zo is het een stukje perceptie in Nederland dat wij hier heel erg
klassiek les zouden geven, net zoals het
perceptie in Vlaanderen is dat in Nederland de leerlingen het onderwijs zouden
sturen. Wat blijkt? De evolutie van het
onderwijs in Nederland en Vlaanderen

heeft gelijke tred gehouden. Ook wij geven gedifferentieerd les. Onze modellen
sluiten aan bij de Nederlandse.’
Ook wat de mentaliteit betreft, liggen
het Nederlandse en Vlaamse onderwijs
dichter bij elkaar dan over het algemeen
wordt gedacht. ‘Toen ik, lang geleden, in
het onderwijs begon, moest ik mijn collega’s met hun familienaam aanspreken en de directeur was een meneer.
Afgezien van een klein aantal klassiek
ingestelde scholen is dat allang niet
meer. Ook hier noem je je collega’s en
de directeur gewoon bij hun voornaam.
Op De Wereldreiziger noemden de kinderen mij meester Dirk. Wat wél anders
is dan in Nederland, is dat de leerlingen
hier gestructureerd in de rij naar binnen
gaan. Een ander verschil, dat ik tot voor
kort niet kende, is dat als je ziek bent, je
in Nederland zelf kunt bepalen dat je een
aantal dagen niet komt werken. Hier kan
dat niet. Het is in Vlaanderen de geneesheer die bepaalt of je ziek bent. En verder
zijn er verschillen in taalgebruik. Zeg niet
dat leerlingen naar buiten mogen lopen,
want dan sprinten ze door de gangen.
Lopen is hier wat jullie rennen noemen.
Wij stappen naar buiten. Maar zulke
verschillen zijn natuurlijk alleen maar
leuk!’ <
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SChool! antwoordt

Samenwerkingsverbanden
Wat zijn de consequenties als een nieuw samenwerkingsverband
op 1 november niet is opgericht?

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.

Op maandag 4 november wordt er vanuit het ministerie opnieuw gemonitord
welke samenwerkingsverbanden zijn
opgericht. Als dit nog niet is gebeurd,
krijgt het samenwerkingsverband (swv)
een herstelbrief. Blijkt aan het einde van
deze week dat een kleinigheid in de weg
staat van de oprichting (bijvoorbeeld een
zieke notaris), dan zal er waarschijnlijk
geen verdere actie volgen, omdat het dan
op korte termijn in orde komt. In andere
gevallen kan de Inspectie besluiten om
een onderzoek in te stellen en maatregelen te nemen om de oprichting van
het swv te bespoedigen. Deze mogelijkheid vloeit voort uit artikel 163c van de
Wet op het primair onderwijs en artikel
103h van de Wet op het voortgezet
onderwijs.

Daarin staat onder meer:
Taakverwaarlozing samenwerkings
verband
1.	Indien naar het oordeel van Onze minister het samenwerkingsverband
zijn taak ernstig verwaarloost, kan
Onze minister de noodzakelijke voor
zieningen treffen.
2.	De voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet eerder
getroffen dan nadat het swv in de
gelegenheid is gesteld om alsnog zijn
taak naar behoren uit te voeren.
Dit artikel spreekt over ‘voorzieningen’
die kunnen worden getroffen. Dat kunnen derhalve uiteenlopende maatregelen zijn, wellicht de aanstelling van een
bewindvoerder. <

Aansprakelijk
Een docent lichamelijke opvoeding breekt tijdens de gymles zijn
pink, waardoor hij 350 euro aan eigen risico moet betalen aan zijn
zorgverzekeraar. Kan het schoolbestuur aansprakelijk worden gesteld?
Ja. Ook in het onderwijs geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor schade bij de
werknemer die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, tenzij
er sprake is van omstandigheden die dit
niet rechtvaardigen, bijvoorbeeld in het

geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit betekent dat als een werknemer
tijdens de uitoefening van zijn werk letsel
oploopt waardoor hij 350 euro eigen risico
moet betalen, de werkgever hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. <

Reiskosten
Kan een werknemer meer reiskostenvergoeding ontvangen als er sprake
is van een omweg door wegwerkzaamheden tussen het huis van de
werknemer en de school?

0348-405250
helpdesk@vosabb.nl

Telefoon

32 | School! 6 - november 2013

Dit is een situatie waarin de CAO niet
voorziet. De regeling die wordt gehanteerd bij de Belastingdienst (voor onbelast vergoeden woon-werk verkeer) is
als volgt. Worden de kilometers woonwerkverkeer per maand berekend, dan
kan een wegomleiding meegenomen
worden in de berekening van de vergoeding voor woon-werkverkeer (in de CAO
VO zou dit zijn tot een maximum van
25 kilometer enkele reis en in de CAO

PO tot een maximum zoals genoemd
in bijlage A10). Maakt de werknemer
aanspraak op een vaste reiskostenvergoeding, dan wordt de vergoeding pas
aangepast als de wegomleiding langer
duurt, bijvoorbeeld 2 of 3 maanden.
Wij adviseren om conform bovenstaande te handelen, maar de werkgever
heeft uiteindelijk het doorslaggevende
woord. <

SChool! antwoordt

Verlengde schooldag
De school biedt de leerlingen verdiepings- en verrijkingsstof aan buiten
de reguliere schooltijden, maar stelt het wel verplicht. Mag dit zomaar?
Nee. In de meeste gevallen zijn de
schooltijden een vast afgebakende
tijdsduur, bijvoorbeeld van 8.45 tot
15.00 uur. Om de schooltijden te kunnen wijzigen, moet de directeur instemming van de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad vragen.
Voordat de oudergeleding erover
stemt, dient er een raadpleging onder

de ouders te worden gehouden. Als
de school deze procedure niet heeft
gevolgd, dan kan de school ook niet
stellen dat de verdiepings- en verrijkingsstof verplicht is. U kunt de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad vragen om de directeur
te wijzen op deze procedure. <

Van groep 7 naar
het Voortgezet Onderwijs

Is het mogelijk dat een kind vanuit groep 7 al naar het voortgezet
onderwijs gaat? Het gaat om een kind dat is blijven zitten en dus
al 8 jaar onderwijs heeft gehad.

In de wet op het Primair Onderwijs
(WPO) staat in art. 39 lid 4 het volgende geschreven: ‘Leerlingen bij wie
naar het oordeel van de directeur van
de school de grondslag voor het volgen
van aansluitend voortgezet onderwijs
in voldoende mate is gelegd, verlaten
aan het eind van het schooljaar de
school, mits hierover met de ouders
overeenstemming bestaat. In elk geval verlaten de leerlingen de school
aan het eind van het schooljaar waar-

in zij de leeftijd van 14 jaar hebben
bereikt.’ Na 8 jaar basisonderwijs (met
een doublure) kan die grondslag voor
het volgen van voortgezet onderwijs
zijn gelegd. Maar net zo belangrijk is
dat de ouders moeten instemmen met
het zetten van die stap op dat moment
naar het voortgezet onderwijs. Het
is dus zowel voor de directie van de
school als voor de ouders van belang
om het eens te zijn over deze grote
stap. <

Lid van ouderraad en MR
Kun je in het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad
(MR) vastleggen dat een lid van de ouder- of leerlingenraad
automatisch in de MR zitting neemt, zonder dat deze meedoet aan
de MR-verkiezing?
Nee. Leden van de ouder- of leerlinggeleding van de MR moeten altijd
worden gekozen. Andersom kan het
wel: in het (huishoudelijk) reglement
van de leerlingenraad of ouderraad
kan worden bepaald dat een leerling
of ouder uit de MR ook plaatsneemt
in de leerling- of ouderraad. De vraag
is wel of dit wenselijk is. Het kan weliswaar de uitwisseling tussen MR en
leerlingen- of ouderraad stimuleren,
maar het wordt voor het lid wel

moeilijk om ‘zonder last en ruggespraak’ in de MR te zitten. Daarnaast
beperkt het de kansen voor andere
ouders en leerlingen om actief in de
raden deel te nemen, doordat de beschikbare plaatsen door slechts enkele
personen worden bezet. Een vaste afvaardiging of een aantal keer per jaar
gezamenlijk vergaderen is wellicht
een beter instrument om de communicatie tussen de raden te verbeteren. <

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.

0800-5010
www.voo.nl/5010

Telefoon
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Passend onderwijs
Voor ouders en kinderen

Wat is passend onderwijs?

Wat verandert er?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de
buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en
meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu,
naar het speciaal onderwijs. Dat blijft bestaan.

Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra
ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders
worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes
meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de
samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Invoering wet passend onderwijs

Rugzakje vervalt

Ondersteuning en maatwerk

1

augustus

2014

Wat betekent dit
voor u en uw kind?
Volgt uw kind
speciaal onderwijs?
Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft).
Daarna volgt een nieuwe beoordeling
over de best passende plek in overleg

Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone
school?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen
rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in
overleg met u, rechtstreeks door de
school georganiseerd. Ga met school in
gesprek hoe de ondersteuning aan uw
kind geregeld wordt.

Denkt u dat uw kind extra
ondersteuning nodig heeft?
Nieuwe aanmelding:
U kiest de school die u voor uw kind
geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk
aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen
6 tot 10 weken laat de school weten of
uw kind wordt toegelaten of komt de
school met een voorstel voor een beter
passende plek voor uw kind op een
andere school. Dat gebeurt altijd in
nauw overleg met u.
Uw kind zit al op school?
Kijk in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga
in gesprek met de leerkracht van uw
kind.

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er misschien een paar kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dit is afhankelijk van de afspraken die de scholen in uw regio met
elkaar hebben gemaakt.

Samen

doen!

Ga in gesprek met de school van uw kind over wat
uw kind nodig heeft en wat u samen met de school kunt doen.

Meer informatie?
www.passendonderwijs.nl
www.5010.nl

School! en recht
Tekst: MR. RONALD BLOEMERS, HELPDESK VOS/ABB
Beeld: Sierag

School bepaalt of
leerling over is
Een leerling wil van klas 2 van een tweetalig gymnasium naar atheneum 3. De twee vijven
voor Latijn en Grieks tellen dan niet meer mee, is de gedachte. De school gaat hier niet in
mee, waarna de ouders naar de rechter stappen. Het oordeel van de rechtbank komt erop
neer dat de school in dergelijke zaken beslist.
De casus

Op het eindrapport van de leerling van
het tweetalige gymnasium staat vier
keer een 5, onder andere voor Grieks en
Latijn. Hij mag van de school, conform
de bevorderingsnormen, niet naar klas 3
van het tweetalige gymnasiumonderwijs. De ouders dienen een verzoek in
om hun zoon toe te laten tot atheneum 3
van dezelfde school (dus zonder Latijn en
Grieks). De school honoreert dit verzoek
niet. Het bestuur, dat meer scholen onder zich heeft, geeft na verzoek van de
moeder aan dat er ook geen plaats is in
atheneum 3 van twee andere scholen, die
onder hetzelfde bevoegd gezag vallen.
De ouders verzoeken via hun advocaat
nogmaals om bevordering. Zij stellen
voor om hun zoon toe te laten tot atheneum 3 van een andere school die onder
hetzelfde bestuur valt. Daarbij geven ze
aan dat in de bevorderingsnormen van
die andere school in artikel 7 expliciet
staat vermeld dat de vakken Latijn en
Grieks niet meetellen.
Het schoolbestuur geeft echter aan dat
er geen sprake kan zijn van bevordering
naar atheneum 3, omdat in de rapportvergadering, op basis van de cijfers die

de leerling heeft gehaald, is besloten tot
doubleren. Er was wel gesproken over
een eventuele bevordering naar atheneum 3, maar de vergadering zag daar
onvoldoende grond voor.

De uitspraak

Op basis van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en conform vaste
rechtspraak is de bevordering of toelating van leerlingen een discretionaire
bevoegdheid van het bevoegd gezag. De
voorzieningenrechter kan de beslissing
van de rapportcommissie van de tweetalige gymnasiumopleiding, aan wie
het schoolbestuur zijn bevoegdheid tot
het beslissen over de bevordering van
leerlingen heeft overgedragen, dan ook
niet in volle omvang toetsen. De voorzieningenrechter toetst of sprake is van
een situatie waarbij de rapportcommissie niet in redelijkheid tot de beslissing
heeft kunnen komen om de leerling te
weigeren voor atheneum 3 van dezelfde
school als van het tto-gymnasium.
Het bevoegd gezag heeft onderbouwd
dat de leerling niet tot atheneum 3 wordt
toegelaten: hiermee wil de school voorkomen dat gymnasiumleerlingen die

naar het atheneum willen al in een vroeg
stadium de klassieke talen links laten liggen. De voorzieningenrechter vindt niet
dat de school hiermee zijn verplichting
verzaakt om de doorstroom van leerlingen te bevorderen. Daarbij wijst de rechter er ook op dat de rapportvergadering
de mogelijkheid heeft besproken om de
leerling tot atheneum 3 toe te laten, ondanks de vier vijven.
De rechter oordeelt bovendien dat het bevoegd gezag terecht stelt dat de ouders
hun verzoek om de leerling toe te laten
tot atheneum 3 van de andere school, bij
die school moeten indienen en niet bij de
school die het tweetalige gymnasium
onderwijs verzorgt. < De uitspraak van
dit kort geding van de rechtbank Zeeland/West-Brabant is van 16 augustus
2013. U kunt de uitspraak downloaden van
www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Helpdesk van VOS/ABB:
0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,
helpdesk@vosabb.nl.
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Opmerkelijk
Ook iets opmerkelijks gehoord? Mail naar: redactie@voo.nl

Behoefte aan geld
Een school in Duitsland mag leerlingen geen
geld laten betalen voor het gebruik van een
schoon toilet.
De Duitse krant Die Welt bericht over het verbod
voor de school in de stad Bochum. Vorig schooljaar moesten de leerlingen daar per toiletbezoek
10 eurocent betalen. Een vieze wc was gratis.
Dit schooljaar wilde de directie de leerlingen 10
euro laten betalen voor een jaarabonnement op
het schone ‘Premium-Toilet’, maar het districts
bestuur heeft met dat plan het spreekwoordelijke
achterwerk afgeveegd. Alle wc’s, vies of schoon,
zijn nu weer gratis. <

Duizelig gymmen
De gloednieuwe gymzalen van het openbare Minkema College in Woerden veroorzaken
evenwichtsproblemen.
De gymzalen werden opgeleverd met speciale panelen die geluid absorberen. Op een of
andere manier zorgen die panelen ervoor dat docenten en leerlingen duizelig worden. Dat
gebeurde aan het begin van het schooljaar vooral tijdens balspelen. Architect Erik de Geus
van Ector Hoogstad Architecten is niet geschrokken van het euvel. ‘Laten we dit niet onnodig
opblazen’, zo zegt hij in het Algemeen Dagblad, ‘we zorgen ervoor dat de school kan worden
gebruikt waarvoor die is bedoeld.’ <

Weg met
het Kwaad!
Halloween is duivels. Daar laat je kinderen niet aan meedoen!
Het griezelige fenomeen aan de vooravond van Allerheiligen en Allerzielen
(1 en 2 november) draait om dood en horror.
Spoken, skeletten en duivels voeren
de boventoon. In het Brabantse dorp
Werkendam is dat verboden. Het door
de SGP gedomineerde college van burgemeester en wethouders laat weten
dat allerlei geplande kinderactiviteiten
onder een andere noemer komen, namelijk ‘Herfstweek’. Draconische verkleed
partijen zijn uit den boze. Tegen een
speurtocht in het donker heeft de SGP
geen bezwaar. <

Smakelijk!
Basisschoolkinderen in Breukelen krijgen al 100 jaar gratis poffertjes. Deze
traktatie is bij testament vastgelegd.
L.C. Dudok de Wit overleed in 1913. In
Breukelen is de rijke excentriekeling nog
steeds bekend als Kees de Tippelaar, omdat hij duizenden kilometers wandelde. Zo
maakte hij een tocht over Java, liep hij van
Parijs naar Wenen en wandelde hij door
de Verenigde Staten. De rijke inwoner van
het Utrechtse dorp had vrouw noch kind.
In zijn testament liet hij vastleggen dat uit
zijn vermogen elk jaar gratis poffertjes voor
alle kinderen in Breukelen moesten worden betaald. Op 3 oktober was het weer
zover. <

Grote
schoonmaak
De rooms-katholieke basisschool Heilig
Hart in het Overijsselse dorp Lemelerveld houdt er middeleeuwse schoonmaakpraktijken op na.
Directrice Mariëtte Eilert schakelde een
wichelroedeloper in om het gebouw
te reinigen van enge straling. ‘Door
de komst van digitale schoolborden
nam de straling in de lokalen enorm
toe. Sommigen hebben nergens last
van, maar anderen waren niet meer in
staat in bepaalde ruimtes te werken.
Een van de leerkrachten wist van de
wichelroedeloper en dat leek me wel
een goed idee’, zegt ze in de Volkskrant.
De wichelroedeloper heeft ook de stralingsoverlast van tl-lampen meegenomen. ‘Het is niet te begrijpen, maar het
werkt’, aldus Eilert. <

