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Louis Tavecchio:

‘We raken
getalenteerde
jongens kwijt’
‘Toezicht inspectie schaadt
onderwijskwaliteit’
Een goede start
voor de MR

1001 schoolreizen bij stayokay Alles in 1 keer geregeld
de accommodaties van stayokay liggen op de leukste plekjes in nederland; in de duinen, in het
bos en in de stad. stayokay biedt voordelige arrangementen, desgewenst met een aanvullend
activiteitenprogramma en busvervoer.

Basisschoolarrangement: € 60,- p.p.
inclusief: 2x overnachting, 2x ontbijt, 2x lunchpakket, 2x diner en zaalhuur voor een bonte avond.

Voortgezet Onderwijs Arrangement: vanaf € 71,- p.p.
inclusief: 2x overnachting, 2x ontbijt, 1x lunch, 1 x lunchpakket, 2x diner en 2x zaalhuur.

Bel 020 639 29 29 of kijk op www.stayokay.com/onderwijs
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Nieuwe overblijfcursus
TSO Compact
Overblijfmedewerkers kunnen zich nu al inschrijven voor de nieuwe
overblijfcursus TSO Compact van de Vereniging Openbaar Onderwijs
(VOO). In deze nieuwe cursus, die vanaf komend schooljaar op centrale
plaatsen in heel Nederland wordt aangeboden, staan het pedagogisch
handelen van de overblijfmedewerkers en de relatie tussen hen en school
centraal.
Deelnemers leren door middel van praktische tips en de uitwisseling van
ervaringen omgaan met veelvoorkomende situaties bij de overblijf. In de cursus
krijgen zij concrete tips en handreikingen over onder meer communicatie
en omgaan met lastig gedrag. De cursus wordt afgesloten met een certificering
die door het ministerie wordt erkend.

Duur 1 bijeenkomst op vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur
Kosten € 195,- per persoon, inclusief lunch en certificaat
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Informatie en inschrijven
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het
cursussecretariaat via 036 5331500 of met beleidsadviseur Rein van
Dijk (r.vandijk@voo.nl.) Inschrijven kan direct online op www.voo.nl.

REDACTIONEEL
Beeld: Martine Sprangers

‘Kwaliteit’…
Niet langer een vriendelijke oom, maar een strenge vader. Zo typeert Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem de nieuwe rol van de inspectie, die wordt vastgelegd in
de nieuwe Wet op het onderwijstoezicht. Althans, de rol zoals minister Van Bijsterveldt die voor ogen staat. Want de oppositie mort. Van Bijsterveldt wil namelijk dat
de inspectie voortaan ook kijkt naar de kwaliteit van de docenten. Ze legde daarom
een ‘toezichtkader leraren’ aan de Kamer voor. Dijsselbloem (PvdA), bekend om zijn
parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen, heeft nog steeds moeite
met de bemoeizucht van de overheid. Natuurlijk moeten leerlingen goede cijfers halen, maar hoe de leraar dat bereikt, is zíjn zaak: Hoe die het doet, doet-i het!
De inspecteur beoordeelt straks op basis van harde cijfers en vooral van een afstandje
of uw school voldoende kwaliteit levert. Wat betreft taal en rekenen dan, want de
rest wordt niet of nauwelijks getoetst. Zijn de cijfers goed, dan hoort u voorlopig niets
meer van de inspectie. Maar de minister wil méér, want zij realiseert het zich heus
wel: uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de leraar. Hij moet het doen! Hoe we die
goede leraren krijgen is een lastiger vraag, maar laat de inspectie maar alvast beginnen met hen te beoordelen. Het ministerie vindt namelijk dat de basiscompetenties
van leraren in orde moeten zijn: differentiëren, leerlingen meer bij de les betrekken
en beter omgaan met zorgleerlingen.
Met steeds groter wordende klassen en meer ‘zorgleerlingen’ is dat simpel gezegd.

Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur
Hoofdredacteuren Lucy Beker
en Michiel Jongewaard schrijven
beurtelings een column.
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De inspectie houdt volgens critici in de beoordeling van scholen nu al te weinig rekening met de samenstelling van de leerlingenpopulatie en de leerwinst op andere
gebieden dan taal en rekenen. Henk van der Weijden, zelf oud-onderwijsinspecteur,
zegt in een interview (pagina 22) in School! zich grote zorgen te maken over die afrekencultuur. ‘Nu al doet zich op veel scholen een schrijnende verarming van het
onderwijsaanbod voor.’ Toch een niet mis te verstane waarschuwing aan de beleidsmakers in Den Haag. Hoe het ook zij: leraren zullen de nieuwe uitdagingen aangaan,
soms met tegenzin, maar toch altijd met het besef dat goed onderwijs meer is dan
alleen taal en rekenen.
Die belangrijke drive kan geen inspectie je ontzeggen. <
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Lidmaatschap Vereniging Openbaar Onderwijs: Leden
van de VOO ontvangen automatisch één gratis abonnement
op School!. Dit geldt voor zowel persoonlijke leden, als de
MR, ouderraad en schoolbesturen. Voor meer informatie:
www.voo.nl/lidmaatschap. Het lidmaatschap loopt van
1 januari t/m 31 december. Opzegging dient schriftelijk te
gebeuren voor 1 december.
Lidmaatschap VOS/ABB: Leden van VOS/ABB
ontvangen automatisch één gratis abonnement op
School!. Dit geldt voor schoolbesturen én hun scholen.
Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één
gratis abonnement ontvangen. Voor meer informatie:
www.vosabb.nl/abonnementen.
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Advertenties: Recent Amsterdam
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E info@recent.nl | T 020 330 89 98
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verschijnt op 2 november 2011.
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VOS/ABB in Woerden zoekt per direct een:

Arbeidsrechtelĳk adviseur (junior) (m/v)
fulltime of parttime

De arbeidsrechtelĳk adviseur geeft besturen, directies en ondersteuners adviezen over de
toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap,
huisvesting en ﬁnanciën in het primair en voortgezet onderwĳs.
De kandidaat moet een brede theoretische en tevens gespecialiseerde kennis van het eigen
vakgebied hebben. Inzicht in onderwĳskundige, ﬁnanciële, organisatorische, sociale en juridische
samenhangen behoort ook tot de vereisten.
Hij of zij dient bovendien in staat te zijn om complexe vraagstukken vanuit verschillende
invalshoeken te benaderen om zo tot creatieve oplossingen te komen. Van essentieel belang
zĳn voorts een uitstekende spreek-, taal- en vooral ook luistervaardigheid.
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een afgeronde universitaire opleiding Nederlands
Recht.
Meer informatie over deze vacature en contactgegevens staan in de uitgebreide online
personeelsadvertentie op www.vosabb.nl (home>Personeel gezocht).

Scholing voor
medezeggenschapsraden
Neem deel aan een van de cursusbijeenkomsten MR start voor nieuwe MR-leden,
inschrijven kan in meer dan 25 plaatsen in Nederland. Tijdens MR start leren MR-leden,
zowel oudergeleding als personeelsgeleiding, in één avond de rechten en plichten
van de MR kennen.
De scholingsbijeenkomsten zijn theoretisch onderbouwd en praktijkgericht. Na de cursus
heeft u inzicht in de formele en informele positie van de MR, kent u de beginselen van
het werk als MR-lid en kunt u op een effectieve manier invloed uitoefenen op beleid.

Duur 1 bijeenkomst op maandag, dinsdag of donderdag van 19.30 tot 22.00u.
Kosten € 71,25 p.p. als uw MR lid is van de VOO. Dat is inclusief de nieuwe
MR werkmap (t.w.v. 24,95). Niet-leden betalen € 95,-.
Op maat U kunt MR start ook op uw eigen school aanvragen.
Informeer naar de mogelijkheden: 036 5331500 of mr@voo.nl.
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MR-cursus voor
leerlinggeleding
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert driedaagse MR-cursussen voor leerlingen in
de MR en/of leerlingenraad.

Minister betreurt
bezuinigingen
op brede scholen

Scholieren leren hier praktische vaardigheden, zoals presenteren, onderhandelen, vergaderen, samenwerken
en alles over hun rechten en plichten.
Geïnteresseerde leerlingenvertegenwoordigers kunnen zich aanmelden
voor de eerstvolgende cursus (10-12
oktober). < Kijk voor meer informatie op www.laks.nl (onder ‘trainingen’) of neem telefonisch contact op
via 020-5244060.

Minister Van Bijsterveldt

Landelijke
Netwerkdag
Brede School
Op 12 oktober organiseert Schoolimpuls in Cultuurhuis De Kamers in
Amersfoort de jaarlijkse Landelijke
Netwerkdag Brede School.
Het thema is verbinding leggen. Er
zijn diverse workshops. De dag is interessant voor onder anderen schooldirecteuren, coördinatoren van brede
scholen, gemeenten en managers uit
de kinderopvang. Deelname kost 135
euro exclusief btw per persoon. Daarbij zijn lunch en overige catering inbegrepen. U kunt zich aanmelden
via www.schoolimpuls.nl. < Op
pagina 18 kunt u meer lezen over
bredeschoolontwikkelingen.
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Gemeenten doen er niet verstandig aan om te bezuinigen op de ontwikkeling van
brede scholen. Dat heeft minister Marja van Bijsterveldt gezegd in een reactie op
een artikel in het juninummer van School!. Daaruit zou blijken dat brede scholen
het slachtoffer worden van gemeentelijke bezuinigingen.
Naar aanleiding van het juninummer
werden Kamervragen gesteld over de
gevolgen van de bezuinigingen voor
veel brede scholen. Volgens VOS/ABB
verliezen in Rotterdam tientallen basisscholen het predicaat ‘brede school’. Tot
ongenoegen van veel scholen en ouders
geeft de gemeente deze scholen geen
geld meer voor bredeschoolactiviteiten.
De gemeente Rotterdam spreekt tegen
dat er op de brede scholen wordt bezui-

nigd. Van Bijsterveldt geeft in haar antwoord aan de Tweede Kamer aan dat de
ontwikkeling en instandhouding van
brede scholen een gemeentelijke taak is,
waar zij niet over gaat. ‘Ik betreur het
dat gemeenten bezuinigen op de ontwikkeling van de brede school, maar de
gemeentelijke keuzes laat ik daar waar
ze horen. Daar kan en wil ik niet in treden.’ < Op pagina 18 leest u meer over
de bredeschoolontwikkelingen.

voor vragen over onderwijs
voor vragen over medezeggenschap

Bel gratis 08005010
kies 4 voor openbaar onderwijs
de informatie- en adviesdienst voor ouders en MR-leden

Vereniging
Openbaar

Vereniging
Openbaar
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Overblijf
cursussen in
het hele land

Ministerraad akkoord
met verplichte eindtoets
De ministerraad is akkoord gegaan met de invoering van een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor leerlingen van groep 8. Ook moeten
alle scholen in het primair onderwijs met een leerling- en onderwijsvolgsysteem
gaan werken.
De centrale eindtoets wordt in het reguliere basisonderwijs in 2013 voor het
eerst afgenomen. Voor het speciaal (basis)onderwijs is gekozen voor een later
invoeringsjaar, waarschijnlijk twee
of drie jaar later. In tegenstelling tot
de huidige (niet verplichte) Cito-eindtoets vindt de centrale eindtoets niet
in februari, maar pas eind april plaats.
Door de toets naar een later moment

te verschuiven, komt het schooladvies
centraler te staan en kan volgens het
ministerie van OCW de onderwijstijd in
groep 8 beter worden benut. Het ministerie meldt ook dat de eindtoets scholen helpt om de onderwijsopbrengsten
in kaart te brengen. De centrale toets
voor wereldoriëntatie (geschiedenis,
aardrijkskunde en natuur) wordt niet
verplicht gesteld. <

Brugklasser deelt ervaringen
De openbare Scholengemeenschap Lelystad is een van de winnaars van de actie
‘Was jouw eerste jaar een prijs waard?’. De prijsvraag was uitgeschreven door
de Onderwijs Communicatie Groep, die de VO Gids uitgeeft. Dit zijn regionale
keuzegidsen voor leerlingen van groep 8 en hun ouders.
Brugklasser Danique Splinter van Scholengemeenschap Lelystad won in de
categorie ‘Tekst’. Zij zond een eigen verhaal in, waarin zij over haar eerste jaar
in het voortgezet onderwijs vertelde. De
jury van de VO Gids: ‘Een goed verhaal!
Deze inzender is het gelukt de emoties
van veel eerstejaars goed op papier te
krijgen. Taalkundig zat het prima in
elkaar. De rol van de school werd goed
verteld: een geruststellende ontvangst

en goede begeleiding. Lezenswaardig
voor veel groep 8’ers.’
VOS/ABB beschouwt de regionale VO
Gidsen als een efficiënte wijze om groep
8-leerlingen en hun ouders te informeren over de overstap naar het voortgezet
onderwijs. Scholen kunnen eigen presentaties aanleveren. Voor VOS/ABBleden geldt hiervoor een kortingsregeling. < Op www.vo-gids.nl staat meer
informatie.

Voor overblijfmedewerkers worden
door het hele land overblijfcursussen met open inschrijving georganiseerd door de Vereniging Openbaar
Onderwijs (VOO). In de nieuwe
bijeenkomst TSO Compact staan
het pedagogisch handelen van de
overblijfmedewerkers en de relatie
tussen hen en school centraal.
Deelnemers leren door middel van
praktische tips en de uitwisseling
van ervaringen omgaan met veelvoorkomende situaties bij de overblijf. In de cursus worden de modules
communicatie en omgaan met lastig
gedrag behandeld. De cursus wordt
afgesloten met een certificering die
door het ministerie wordt erkend.
Voor meer informatie kunt contact
opnemen met het secretariaat via
036 5331500 of met beleidsadviseur
Rein van Dijk (r.vandijk@voo.nl.) Inschrijven kan online op www.voo.nl.
De cursus kan ook op uw eigen school
plaatsvinden (bij voldoende deelnemers).
Duur 1 bijeenkomst op vrijdag van
9.00 tot 15.00 uur
Kosten a 195,- per persoon, inclusief
lunch en certificaat

Plaatsen en data

16 september 2011 Amsterdam
16 september 2011 Venlo
23 september 2011 Utrecht
23 september 2011 Alkmaar
30 september 2011 Emmen
30 september 2011 Arnhem
30 september 2011 Groningen
7 oktober 2011 Almelo
7 oktober 2011 Tilburg
7 oktober 2011 Steenwijk
4 november 2011 Eindhoven
4 november 2011 Rotterdam
4 november 2011 Heerenveen <
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Grote Schoolboekendebat

Het Project Voorlichting Inkoopprofessionalisering Onderwijs organiseert in
het najaar het Grote Schoolboekendebat.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
van het ministerie van OCW is in 2009
gestart met het Project Voorlichting Inkoopprofessionalisering Onderwijs om
scholen te ondersteunen bij de professionalisering van hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit schooljaar gaat
het project van DUO door, onder meer
met een netwerkdag in oktober. Onderdeel van de netwerkdag zal het Grote
Schoolboekendebat zijn. < Over de datum en locatie en ook over de opzet en
inhoud van het debat volgt binnenkort
op www.vosabb.nl meer informatie.

Het nieuwste PPSI-informatieblad
Onderwijspersoneel online gaat
over de valkuilen van online contact met leerlingen in het basisvoortgezet onderwijs.

VOS/ABB-netwerk: interne communicatie
De eerstvolgende gratis bijeenkomst van het VOS/ABB-netwerk voor communicatie en PR is op dinsdag 27 september in Woerden. Het wordt een middagbijeenkomst over interne communicatie.
Het VOS/ABB-netwerk telt ruim 60 leden, die direct of indirect betrokken zijn
bij de communicatie en/of pr van hun
school en/of bestuur. Het is een netwerk
dat openstaat voor organisaties die bij
VOS/ABB zijn aangesloten. Doel van het
netwerk is om de communicatie en pr te
verbeteren en daarmee de positie van
het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs te verstevigen.

Informatieblad
sociale media
voor primair
en voortgezet
onderwijs

De bijeenkomst over interne communicatie zal worden verzorgd door communicatieadviseur Jan Scholten, die eerder
voor VOS/ABB werkte. Deelname aan de
bijeenkomst is gratis voor medewerkers van organisaties die bij VOS/ABB
zijn aangesloten. Niet-leden betalen
100 euro per persoon. < Informatie:
Martin van den Bogaerdt, 06-13190311,
mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Met name in het basisonderwijs
willen kinderen graag msn’en met
de meester of vrienden worden op
Hyves met de juf. Hoe onschuldig online contacten soms lijken, er kleven
ook risico’s aan het communiceren
met leerlingen via social media als
Facebook en Hyves. Het informatieblad Onderwijspersoneel online zet
uiteen welke gevaren er zijn bij dit
soort digitale contacten met leerlingen. Ook wordt ingegaan op online
gedrag van personeel. Scholen die
handreikingen willen bij het opstellen van regels over online gedrag
van personeel kunnen het informatieblad Onderwijspersoneel Online
(primair of voortgezet onderwijs)
gratis aanvragen bij de PPSI-helpdesk, via 030 2856762 of ppsi@aps.
nl. Het Project Preventie Seksuele
Intimidatie (PPSI) wordt uitgevoerd
door het APS. <

MR Start bijeenkomsten voor nieuwe MR-leden
In oktober en november organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs op meer dan 25 plaatsen in het land bijeenkomsten
MR start voor nieuwe MR-leden. Tijdens MR start leren MR-leden, zowel oudergeleding als personeelsgeleiding, in één avond
de rechten en plichten van de MR kennen.
De scholingsbijeenkomsten zijn theoretisch onderbouwd en praktijkgericht. Na
de cursus hebben de deelnemers inzicht
in de formele en informele positie van
de MR, kennen ze de beginselen van het
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werk als MR-lid en kunnen ze op een effectieve manier invloed uitoefenen op
beleid.
De kosten zijn 71,25 euro per persoon voor
deelnemers van wie de MR lid is van de

VOO. Dat is inclusief de nieuwe MR werkmap (t.w.v. 24,95). Niet-leden betalen 95
euro. De bijeenkomsten vinden plaats op
maandag, dinsdag en donderdag, van
19.30 tot 22.00 uur. <

Column 

Onderscheidend apart of
gedifferentieerd samen?
We leven in een snelle tijd, waarin we het steeds normaler vinden om keuzes te maken
die lekker in het gehoor liggen, inspelen op bestaande gevoelens en snel resultaat
beloven. Dat het in de politiek zo werkt, is vaak pijnlijk duidelijk. Snel iets tot een
probleem verheffen, een korte analyse en een duidelijke en makkelijk uit te leggen
oplossing. Korte termijn denken wint van het lange termijn denken. Snelheid wint
van nuance. Kwantiteit prevaleert boven kwaliteit.
Bert-Jan Kollmer
Directeur Vereniging
Openbaar Onderwijs

Ook in het onderwijs dringt deze aanpak door. Iedereen ziet dat er problemen zijn
binnen ons onderwijs. Hoge schooluitval, gesjoemel met normen, krimp, segregatie,
te grote klassen en ga zo maar door. Elk verstandig en nadenkend mens kent de oplossingen, maar niemand heeft de moed om échte maatregelen te nemen. We leiden
elkaar graag af met het creëren van nieuwe problemen en houden elkaar vervolgens
zoet met zogenaamd daadkrachtige, maar gekunstelde en eenzijdige oplossingen.
Het meest recente voorbeeld: Wim Kuiper van de Besturenraad schrijft in Trouw dat
we jongens en meisjes maar van elkaar moeten scheiden, omdat de verschillen tussen beide seksen daar aanleiding toe geven. Misschien wel een beetje vergelijkbaar
met de reflexen van ons kabinet. Op de PISA-ranglijsten daalt Nederland en de onderwijsplannen zoomen direct in op taal en rekenen. De actieplannen voor het primair
en voortgezet onderwijs zijn eenzijdig, richten zich op de beste leerlingen en leiden
tot een toetsencircus waarvoor geen wetenschappelijke basis bestaat. Eufemistisch
noemen we dit opbrengstgericht werken. Alleen dreigen de resultaten wel eenzijdig
gemeten te worden. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn ze daar 10 jaar
geleden ook mee begonnen. De meetbare resultaten op de gebieden taal en rekenen zijn
nauwelijks waarneembaar, maar vast staat wel dat het onderwijs minder veelzijdig
is en verschraalt. Ander voorbeeld: bestaande problemen oplossen door ze niet langer
te erkennen, zoals de segregatie in het onderwijs. Een snellere oplossing bestaat niet.
Maar waar is de analyse? En de zorgvuldigheid? Waarom denkt men dat de problemen kunnen worden opgelost terwijl tegelijkertijd wordt bezuinigd? Waarom moeten jongens en meisjes worden gescheiden in aparte klassen? Er zijn minstens zoveel
onderzoeken die wijzen in een andere richting. We weten daaruit dat juist het samen
leren in de klas zo enorm veel voordelen heeft. Dit soort veranderingen moeten niet
zomaar zonder deugdelijk onderzoek en in een noodtempo worden doorgevoerd. Maar
we willen zo graag makkelijke oplossingen horen.

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

Laten we voortaan tot 10 tellen voordat we iets roepen en laten we onderkennen wat
al lang en breed duidelijk is: Goed onderwijs moet afgestemd zijn op alle leerlingen in
de klas. En die leerlingen zijn heel verschillend, niet per se in sekse, als wel in verschillende leerstijlen. Of in het opleidingsniveau van de ouders. Of de sociaaleconomische
positie. Wim Kuiper en minister Van Bijsterveldt, doe wat nodig is om elk meisje en
elke jongen goed te onderwijzen: Breng differentiatie in het onderwijs. Investeer in
docenten en verklein de klassen. <
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 didactiek
Tekst en beeld: Lucy Beker

‘We raken

getalenteerde
jongens kwijt’
Hoogleraar Louis Tavecchio
is een van de mensen die
zich zorgen maken over
achterblijvende prestaties
van jongens in het
onderwijs. Hij roept scholen
op meer recht te doen
aan de ontwikkeling van
jongens. Daarbij denkt hij
niet alleen aan gescheiden
lessen. Er kan méér en het
is nodig, vindt Tavecchio:
‘Want we raken te veel
getalenteerde jongens kwijt.’

‘Verschillen in
rijpingstempo
belangrijke
oorzaak van
jongensprobleem’
10 | School! 5 - september 2011

A

l sinds 2002 wijst deze Amsterdamse hoogleraar op de feminisering van het Nederlandse
onderwijs, volgens hem een
van de redenen waarom jongens het
minder goed doen op school. Niet alleen
zijn er tegenwoordig binnen de scholen,
waar steeds meer vrouwen werken, minder rolmodellen voor jongens, maar ook
de didactische aanpak is vervrouwelijkt.
‘Het is allemaal nogal ‘talig’ geworden en
daar profiteren meisjes meer van dan
jongens’, legt de emeritus hoogleraar
uit. Hij vindt dat de huidige onderwijspraktijk te weinig rekening houdt met de
biologische verschillen in rijpingstempo
tussen jongens en meisjes.

Jongensprobleem

In maart 2011 is Louis Tavecchio (65) met
pensioen gegaan. Daarvoor was hij bijzonder hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Nu is hij nog twee
dagen per week lector aan de Hogeschool
Amsterdam en geeft hij nog regelmatig
gastcolleges. Hij volgt de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet en was
blij te horen dat minister Van Bijsterveld
net voor de zomervakantie in de Tweede
Kamer een onderzoek aankondigde naar
wat in Amerika al meer dan tien jaar
‘the problem with boys’ wordt genoemd.
Want ook daar wordt geconstateerd dat op
de universiteiten steeds minder jongens
dan meisjes rondlopen: de verhouding
gaat daar richting 40-60 procent. In ons
land is de verhouding jongens-meisjes in
het WO ook al 45-55 procent.

Het jongensprobleem in Nederland is recent gesignaleerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
van de Universiteit van Maastricht en dit
voorjaar bevestigd door de Inspectie van
het Onderwijs. Meisjes volgen hogere opleidingsniveaus en halen vaker en sneller hun diploma, met gemiddeld hogere
cijfers, zowel in het voortgezet onderwijs
als in het mbo, hbo en wo.

Sekseverschillen

‘Vast staat dat er geen verschil in intelligentie is tussen jongens en meisjes’,
zegt Tavecchio. ‘En dus moet het ergens
anders aan liggen dat jongens niet goed
meer presteren: aan sekseverschillen,
maar vooral aan de manier waarop het
onderwijs daarmee omgaat.’ Wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste
jaren aangetoond dat jongens en meisjes
vanaf hun geboorte anders zijn en zich
in een verschillend tempo en op andere
wijze ontwikkelen.
‘Meisjes zijn contactgericht en willen
graag ‘aardig’ gevonden worden. Een
meisjesbaby van één dag oud kijkt al anders de wereld in dan een jongensbaby:
het meisje kijkt naar gezichten, het jongetje meer naar voorwerpen. Door hun
gerichtheid op mensen bouwen meisjes
in het algemeen een betere relatie met
hun leerkrachten op. Jongens zijn onderzoekend ingesteld, ze zijn energiek
en een beetje ongedisciplineerd, en dat
gedrag wordt in het basisonderwijs door
de meeste juffen niet erg gewaardeerd.
Zo krijgen jongens veel vaker negatieve

didactiek 

‘Dit zou verplichte
kost moeten zijn
op alle pabo’s’
exacte vakken, talen en gymnastiek.
Meisjes met een jongensachtige leerstijl
kunnen daar ook van profiteren. En andersom.’ Ook pleit hij ervoor het keuzemoment in het voortgezet onderwijs ten
minste een jaar uit te stellen. ‘Laat de gemengde havo/vwo-klas een jaar langer
doorgaan. Dat is niet slecht voor meisjes
en de jongens kunnen dan inlopen.’

Veel beweging

Hoogleraar Louis Tavecchio: tips voor basis- en voortgezet onderwijs.

reacties dan meisjes. Het maakt dat jongens school vaak niet leuk vinden. Ze
worden opstandiger en hun inzet wordt
minder’, zegt Tavecchio. ‘Vervolgens puberen jongens later. Meisjes zijn op hun
15e al best volwassen, plannen beter en
werken dan serieuzer en gedisciplineerder dan de jongens. In het huidige onderwijs worden inzet en motivatie enorm
beloond en daarmee scoren jongens
dus lager. Dan is er nog de didactiek die
steeds taliger is geworden. Jongens zijn
vaker creatieve en abstracte denkers, die
worden afgeleid door de sterke verbalisering van het onderwijs.’

abstracte denkers later op de universiteit
mis.’
Tavecchio benadrukt dat hij de goede
prestaties van meisjes toejuicht en die
ontwikkeling zeker niet wil terugdraaien. ‘Maar we moeten toe naar een vorm
van onderwijs die voor beide seksen optimaal is. Jarenlang zijn sekseverschillen ontkend in het kader van de gelijke
behandeling. Nu zijn we zover dat we
het verschil weer mogen benoemen. Gelukkig maar, want die verschillen zijn er.
Daar komt steeds meer bewijs voor, ook
uit hersenonderzoek.’

Onderschat

Tavecchio pleit zeker niet voor de herinvoering van aparte jongens- en meisjesscholen. ‘Maar het is mogelijk om in het
voortgezet onderwijs bepaalde lessen
voor jongens en meisjes apart te geven,
met een andere didactiek.’ Na alle commotie die daarover in augustus losbarstte, nuanceert hij: ‘Ik denk aan lessen in
verschillende leerstijlen, met name voor

Ten slotte, betoogt Tavecchio, worden
er belangrijke keuzes gemaakt op momenten dat jongens daar nog helemaal
niet klaar voor zijn. ‘Ze worden onderschat omdat ze zich later ontwikkelen
dan meisjes. Mede daardoor komen ze
bijvoorbeeld vaker op de havo terecht in
plaats van op het vwo. Zo lopen we die

Aparte lessen

Ook voor het basisonderwijs heeft Tavecchio tips: ‘Wissel de lessen regelmatig
af met vijf tot tien minuten beweging.
Jongens zitten vol energie, die hebben
daar behoefte aan. In Australië is het
ingevoerd en daar gingen de prestaties
van de jongens met sprongen omhoog,
zonder dat het voor meisjes nadelig was.’
Hij vindt verder dat leerkrachten jongens
met wat meer humor moeten benaderen.
‘Daar zijn ze gevoelig voor. Als iets wordt
opgelost met een grapje, kunnen ze dat
goed waarderen en reageren ze minder
negatief en opstandig.’

Belangrijk boek

Voor de pabo’s adviseert Tavecchio een
nieuw lesboek, getiteld ‘Boys & Girls:
Strategieën voor onderwijs aan jongens
en meisjes in het basisonderwijs’. Dit
boek van Michael Gurian (vertaald in
2011) zou volgens hem verplichte kost
moeten zijn op alle pabo’s. ‘Ik raad alle
leerkrachten aan dit belangrijke boek te
lezen.’ Tavecchio benadrukt dat hij niet
negatief is over de vrouwen die werken
in het onderwijs. ‘Ze zijn juist heel professioneel en ik merk aan de reacties die ik
op mijn lezingen krijg, dat zij openstaan
voor de nieuwe inzichten over jongens.
Bovendien; zonder de inzet van al die
vrouwen zou het basisonderwijs al lang
niet meer bestaan!’ <
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vijf vragen
Tekst: Lucy Beker
Foto: Peter Arno Broer

Geen gescheiden klassen,
wél jongensachtige lessen
Het ‘jongensprobleem’ in het onderwijs lijkt door alle ophef in de pers nog maar net
ontdekt. Toch pakt openbare scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg het nu al
aan. Niet met gescheiden jongens- en meisjesklassen, benadrukt rector Joost van Rijn.

M

aar wel met klassen waar
in de docenten bewust
rekening houden met de
belangrijke verschillen
tussen een ‘jongensachtige’ en een
‘meisjesachtige’ leerstijl. Zo probeert de
school te voorkomen dat jongens achterop raken. Van Rijn hoopt op een olievlekwerking.

Wat vindt u van de ophef over
het idee om jongens en meisjes
gescheiden les te geven?

‘Ik ben voorlopig niet voor gescheiden onderwijs, maar ik vind het wél goed dat
het onderwerp eindelijk op de agenda
komt. Wij zagen al een paar jaar geleden
dat jongens het minder goed gingen doen
en het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigde toen dat het een landelijk beeld was. Ook in Amerika bleek het
te spelen. Toch werd het hier nog lang
ontkend. Maar getallen liegen niet: er
zitten meer jongens dan meisjes in het
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
en speciaal onderwijs, en minder jongens
dan meisjes in het vwo, hbo en wo. Dat
zijn belangrijke signalen. Het is goed dat
het nu benoemd wordt en dat scholen
gaan testen wat de beste manier is om
de prestaties van jongens te verbeteren.
Dat moet mogelijk zijn.’

Hoe bent u tot uw aanpak
gekomen?

‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat
veel jongens, ongeveer driekwart, een
andere leerstijl hebben dan de meeste
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meisjes. Ze zijn minder talig, hebben
meer ruimtelijk inzicht, kunnen minder
goed plannen, zijn niet zo makkelijk te
motiveren, zijn speels en ondernemend,
waardoor ze vaak negatieve feedback
krijgen. Jongens houden van competitie,
terwijl de scholen van nu erg gericht zijn
op samenwerking. Ik zeg wel eens: deze
kinderen, vaak jongens, zien de wereld
liever als een voetbalveld: veel ruimte,
duidelijke grenzen en soms gele en rode
kaarten.’
‘De verschillen zijn deels wel terug te
voeren op sekseverschillen. Geef mannen en vrouwen eens een nieuw product
in handen, dan zul je zien dat de mannen er direct mee aan de slag gaan, ze
proberen het meteen, terwijl vrouwen
eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Maar
hersenonderzoek leert ons dat er ook een
verschil in groeitempo is. Jongens leren
echt wel plannen en reflecteren, maar op
een later tijdstip dan meisjes.’
‘Als we dit nu allemaal weten, dan vind
ik dat we er als school op moeten inspelen. Makkelijk is dat niet, want het
verhaal geldt niet voor álle jongens en
meisjes. Er zijn ook meisjes die op een
jongensachtige manier leren en werken,
en andersom. Daarom hebben we geen
aparte jongens- en meisjesklassen ingericht, maar wel een paar klassen waarin
op een andere, meer jongensachtige,
manier wordt lesgegeven. Minder talig,
meer competitie en meer trial-and-error:
begin maar en leer van je fouten.’

Welke kinderen krijgen nu les op
deze jongensachtige manier?

‘We hebben in het tweede leerjaar twee
zogenoemde ‘kansklassen’ ingericht voor
vmbo-t/havo en havo/vwo. Daarin zit
een aantal leerlingen dat in het eerste
jaar niet het niveau heeft gehaald dat
door de basisschool was geadviseerd. Dat
gebeurt nogal eens met jongens en met
meisjes met een jongensachtige leerstijl.
Daarom krijgen juist deze kinderen een
tweede kans in een klas waar bewust
aandacht is voor de jongensachtige leerstijl. In die klassen zitten overigens ook
een aantal van de betere havo- en vwoleerlingen. Het is gewoon een mix, ook
van jongens en meisjes.’

Wat vinden de ouders en
de leraren ervan?

‘De ouders vinden het geweldig. Hun
kind krijgt een tweede kans en de erkenning dat het op een andere manier leert.
Maar ook de docenten zijn enthousiast.
Zij hebben hier zelf voor ingetekend en
volgen trainingen in de jongens-leerstijl.’

Waarom wilt u op deze plek
gefotografeerd worden?

‘Ik sta hier tussen de jongens én meisjes uit onze kansklassen, die nu op een
jongensachtige manier les krijgen. Zij
houden ook van bewegen en daar krijgen ze hier de ruimte voor. Ik ben trots
op deze klassen en benieuwd naar het
resultaat.’ <

‘Scholengemeenschap
Lek en Linge
pakt jongensprobleem
al aan.’
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De luxe uitgevoerde MR werkmap voor MRleden bevat een uitgebreid overzicht van alle
bevoegdheden en de wettekst van de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS).

nschapsraden

Bestel ook een
MR werkmap
De map is ingedeeld in zeven voorbedrukte
tabbladen, waarvan een aantal met geselecteerde
informatie. Alle bevoegdheden (instemmings- en
adviesrecht, ouder- en personeelsgeleding) zijn
overzichtelijk in kaart gebracht en ook de volledige
wettekst van de Wet medezeggenschap op scholen
(WMS) is opgenomen.
In deze MR werkmap kan elk MR-lid het eigen
jaarplan, het statuut, reglement en huishoudelijk
reglement en de eigen aantekeningen, agenda’s
en notulen makkelijk ordenen. De werkmap wordt
geleverd inclusief schrijfblok (25 vel).
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Specificaties: 263b x315h x 47mm (rug), 2-rings mechaniek voor handig opbergen van documenten.
De MR werkmap voor MR-leden is leverbaar vanaf 15 september 2011. Prijs is inclusief verzendkosten (bij bestelling van 1 map).

Bestel ook MR bevoegdhedenkaartjes
meerderheid
I = instemmingsrecht 2/3=2/3
A = adviesrecht
MR = alle geledingen
P = personeelsgeleding leding
O/L = ouder- / leerlingge
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L = leerlinggeleding
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heeft. De bevoegdheden zijn overzichtelijk in
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betreffende wetsartikel. Handig voor
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handig creditcard-formaat.
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medezeggenschap
Tekst: Michiel Jongewaard
Beeld: Steven Leijen

Een goede
start voor
Ook voor de mede
zeggenschapsraad (MR)
betekent de start van
het schooljaar werk aan
de winkel. Er moeten
afspraken worden gemaakt,
nieuwe MR-leden stromen
in en het jaarplan moet
worden opgesteld. Het
kan ook een kans zijn om
zaken eens anders aan
te pakken, door nieuwe
onderwerpen te agenderen
of de taakverdeling te
wijzigen. Vijf belangrijke
aandachtspunten voor
het nieuwe schooljaar
op een rij.

1. Jaarplan

de MR

Onbetwist op de eerste plaats, het jaarplan. Met een goed jaarplan kan de MR
gestructureerd aan de slag. Vergaderingen kunnen beter worden voorbereid
en zullen vlotter verlopen dankzij het
vergaderschema en een eventueel agenda-overleg. In het jaarplan neemt de MR
ook de begroting op, waarin wordt bepaald hoe het budget wordt besteed. Over
de begroting wordt overleg gevoerd met
het schoolbestuur. Verder staan in het
jaarplan de belangrijkste agenda-onderwerpen, zoals de vaststelling of wijziging
van het schoolplan, de schoolgids en de
vergaderingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Maar ook
ict-onderwijs of veiligheid behoren tot de
mogelijke onderwerpen.

2. Informatie van het bevoegd gezag

De MR krijgt aan het begin van het
schooljaar alle informatie van het school
bestuur (bevoegd gezag) die nodig is om
haar taken goed te kunnen doen. Zo
staat het - iets formeler weliswaar - in
artikel 8 van de wet (WMS). Hoewel de

Informatie en scholing
Wilt u meer informatie over de genoemde aandachtspunten, of over de mogelijk
heden voor scholing van de MR, kijk dan op www.voo.nl/medezeggenschap.
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft een uitgebreid scholingsaanbod voor
nieuwe en zittende MR-leden, in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Bij lastige
onderwerpen of vragen kunt u altijd contact opnemen met beleidsadviseurs
Janny Arends (j.arends@voo.nl) en Rein van Dijk (r.vandijk@voo.nl), via
telefoonnummer 036 5331500.

praktijk soms weerbarstig is, mag de MR
verwachten dat onder meer de bestuursbegroting, de beleidsvoornemens en de
samenstelling van het bestuur worden
verstrekt.

3. Scholingswensen

Het is slim om meteen de scholingswensen binnen de MR in kaart te brengen.
Nieuwe MR-leden hebben vaak behoefte
aan informatie en scholing om volwaardig te kunnen meedraaien. Maar ook zittende MR-leden hebben doorgaans baat
bij meer kennis van zaken over de taken
en bevoegdheden van de MR. De scholingswensen kunnen worden opgenomen in het jaarplan en de MR-begroting.

4. Taakverdeling

Maak een goede taakverdeling, waarin
de functies van voorzitter, secretaris
en penningmeester worden vastgelegd.
Maar ook: Wie wordt de vertegenwoordiger in de GMR? Door niet alleen afspraken te maken over de taken, maar ook
over verantwoordelijkheden en werkwijzen, kan onnodige verwarring of zelfs
frustratie worden voorkomen.

5. Jaarverslag

Hoe het jaarverslag eruit ziet, is niet zo
belangrijk. Maar elke MR moet over het
vorige schooljaar een jaarverslag opstellen, dat aan personeel, ouders en leerlingen (in het voortgezet onderwijs) binnen
de school wordt verspreid. Op grond van
artikel 7 in de WMS is de MR hiertoe zelfs
verplicht; standaardonderwerpen zijn
onder meer de samenstelling van de MR
en de gevolgde scholing. <
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Maatschappelijke stage
Tekst: Marion Braat
Beeld: Fotobureau Tiernego

De Rietlanden
legt fundament

voor toekomst

Een straatvoetbaltoernooi organiseren voor de buurtkinderen, de plaatselijke kinder
boerderij een verfje geven of de tuin van het verzorgingshuis van onkruid ontdoen.
Allemaal manieren om invulling te geven aan de maatschappelijke stage. Met ingang van
dit schooljaar is die stage – in de vorm van minimaal 30 uur vrijwilligerswerk – een verplicht
onderdeel van het lesprogramma in het voortgezet onderwijs.

E

r zijn scholen die met het organiseren van de stages hebben
gewacht tot het wettelijk verplicht werd. Dat geldt zeker níet
voor scholengemeenschap De Rietlanden
in Lelystad. Deze brede scholengemeenschap mag gerust een pionier op het gebied van maatschappelijke stage worden
genoemd.

Initiatief

De Rietlanden begon zo’n vier jaar geleden met de voorbereidingen. In die tijd
gaf toenmalig staatssecretaris Marja van
Bijsterveldt scholen en gemeenten volop
gelegenheid alvast ervaring op te doen
met het nieuwe fenomeen. In 30 gemeenten werden pilots gestart. Lelystad was
weliswaar geen officiële pilotgemeente,
maar De Rietlanden nam toch zelf het
initiatief.
De school wilde er op tijd bij zijn om de
organisatie van de stages goed in de
vingers te krijgen. Belangrijker nog was
de overtuiging dat de stage een prima
middel is om jongeren meer bewust te
maken van hun omgeving en hun blik
te verbreden. Alles onder het motto: ‘Een
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beroepsgerichte stage doe je voor jezelf,
een maatschappelijke stage doe je voor
een ander’.

Ervaringsdeskundige

Drijvende kracht achter de stages op
De Rietlanden is coördinator Annika

‘Je moet ook op
school de stage
bespreken,
zodat het kan
beklijven.’
Bijderwieden. Samen met een collega
informeert ze leerlingen en mentoren
en legt ze contacten met aanbieders van
stages. Interessant detail: Annika is zo’n
drie jaar geleden zelf via vrijwilligerswerk in deze baan gerold: ze kwam om

de leerlingen bij te praten over Amnesty
International, maar voor ze het wist, was
ze coördinator. Haar ervaring als vrijwilliger helpt haar in haar dagelijkse werk:
‘Het is zó belangrijk dat je goed kunt overbrengen dat het niet alleen nuttig, maar
vooral ook leuk kan zijn om iets voor een
ander te doen.’ Al is ze zelf de eerste om te
erkennen dat een leerling pas echt weet
wat het betekent, als hij of zij daadwerkelijk de praktijk ingaat.

Verschil maken

Niet iedere leerling kijkt uit naar de
maatschappelijke stage. Maar soms gebeurt er een klein wonder. Annika verhaalt van een leerling die ‘echt geen werk
wilde doen waarvoor je geen geld krijgt’.
Met veel tegenzin ging hij mee toen zijn
klas de bewoners van het verzorgingshuis ging helpen tijdens de Lelystadse
avondvierdaagse. Rolstoelen duwen en
praten met oude mensen was ‘echt niet
zijn ding’. Maar kijk, de stage besloeg officieel twee avonden, maar deze leerling
heeft er geheel vrijwillig als enige van
de klas vier van gemaakt. Annika: ‘Hij
was helemaal óm, toen hij merkte dat

Maatschappelijke stage
Iedere leerling die dit schooljaar start in het voortgezet onderwijs, krijgt
te maken met een verplichte maatschappelijke stage van minimaal 30
uur. In 2007 was er nog sprake van een aanmerkelijk omvangrijkere stage:
12 uur per leerjaar, dus 48 uur in het vmbo, 60 voor havo-leerlingen en 72
voor vwo’ers. Leerlingen, ouders en besturen gaven aan dat de beoogde
stageomvang te belastend zou zijn voor school en leerlingen. Uit gegevens
van pilotscholen bleek dat 30 uur een haalbaar aantal is, al betekent dat wel
dat de tijd voor reflectie en verwerking krap is.
Alles over de maatschappelijke stage, voor zowel scholen als leerlingen is te
vinden op www.maatschappelijkestage.nl.

het er echt toe deed dat hij er was, dat de
ouderen door zijn inspanningen plezier
hadden. Hij voelde dat hij het verschil
maakte. Als je dan ziet hoe stralend hij
er nu over vertelt, dan denk ik, ja, daar
doen we het allemaal voor.’

Flinke klus

De coördinatoren hebben zelf de infrastructuur rondom de stages opgebouwd.
Er zijn contacten gelegd met de gemeente en met de stichting Welzijn Lelystad.
Bij die laatste organisatie zitten ook de
stagemakelaars, die een rol spelen in het
matchen van leerlingen en stageplaatsen. Allemaal zijn ze trots op het gevarieerde aanbod, met stages in buurtcentra
en op zorgboerderijen, maar bijvoorbeeld
ook bij de opgravingen in een prehistorische nederzetting.

Echter, zo waarschuwt Annika, een leuke stageplek is één, maar het vergt tijd
en inspanning om er ook echt iets van
waarde van te maken: ‘De maatschappelijke stage kan geweldig bijdragen aan
de ontwikkeling van leerlingen tot verantwoordelijke personen, tot individuen
die, zoals dat heet, goed burgerschap
vertonen. Maar het moet dan wel goed
gebeuren. Dus: ingebed in het onderwijsprogramma, met tijd een aandacht voor
de voorbereiding en verwerking. Juist
door achteraf te bespreken wat ze hebben
geleerd, kan het beklijven.’ Ze benadrukt
dat het daarom erg jammer is dat alleen
de uren die de leerlingen echt op de stageplek aan het werk zijn, meetellen als
MaS-uren. Daarmee ontkent de wetgever in feite het belang van de inbedding
in het programma. En hoe belangrijk de

school de stages ook vindt, als de verwerking achteraf niet meetelt voor de urennorm, wordt het uiteindelijk toch een
ondergeschoven kindje. De Rietlanden
zoekt daarom vooral naar manieren om
leerlingen in ieder geval aan het denken
te zetten over hun ervaringen, bijvoorbeeld door de stagelopers muurkranten
te laten maken, die een tijdje in de school
blijven hangen.

Vrijwilligers van de toekomst

Achterliggende gedachte bij de invoering
van de maatschappelijke stage, is dat de
scholieren van nu de vrijwilligers van
de toekomst zijn. Geen gekke gedachte
misschien, maar het blijft toch een eigenaardig fenomeen: een verplichting om
30 uur vrijwillig te werken. Het lijkt een
ijzeren formule om jongeren vooral van
het vrijwilligerswerk àf te houden. Annika relativeert dat door erop te wijzen
dat, nu De Rietlanden een paar jaar bezig
is, toch te merken is dat leerlingen anders
gaan denken over onbetaald werken. Ze
ervaren dat er andere vormen van beloning zijn. Annika: ‘Jongeren storten
zich heus niet massaal op het vrijwilligerswerk. Dat past vaak ook helemaal
niet in deze fase van hun leven. Maar ze
gaan er wel anders over denken. Voor de
maatschappij is het een investering in de
toekomst. Er is geen snel resultaat, maar
je legt wel een stevig fundament.’ <
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BREDE SChOLEN
TEKST: MARTIN vAN DEN BOgAERDT

HEBBEN BREDE SCHOL
Meer geld voor minder brede scholen
het zijn onzekere tijden voor de brede scholen. In Rotterdam verliezen tientallen
basisscholen dit predicaat. wat is er aan de hand in de bakermat van de brede school?

G

eschokt en verbijsterd was directeur Wim van Aalst van
openbare basisschool Het Landje in het centrum van
Rotterdam, toen hij hoorde dat zijn school geen extra
geld meer krijgt voor bredeschoolactiviteiten. Hij vertelde voor
de zomervakantie op de regionale zender Radio Rijnmond dat
alles erop wees dat Het Landje als brede school prima bezig was
en in het kader van het gemeentelijke kwaliteitsprogramma
Beter Presteren een goed plan had ingediend. ‘Van een aantal mensen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke dienst
Jeugd Onderwijs en Samenleving, hadden we te horen gekregen dat ons plan
goed in elkaar zat. Dan verwacht je dit
helemaal niet.’

‘Veel kinderen uitgesloten’

De dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam spreekt met klem tegen als zou er worden
bezuinigd op de brede scholen. Volgens Roy Geurs, hoofd Onderwijs van JOS, wordt ten onrechte gemeld dat Rotterdam op
de brede scholen zou korten en fors het mes in het aantal brede
scholen zou zetten. Hij benadrukt dat de gemeente er juist méér
geld voor uittrekt. ‘In Rotterdam is 2 miljoen meer voor leertijdverlenging, nu in totaal 21 miljoen per jaar. Er hebben 197
scholen subsidie aangevraagd en 165
scholen hebben subsidie gekregen. Dat
zijn er meer dan voorheen. Van de 32
scholen waarvan de subsidieaanvraag
is afgewezen, zijn er die voorheen wel
subsidie kregen voor brede school en
een deel niet. Van fors het mes zetten
in is dus geen sprake.’ Geurs rekent in
BRIN-nummers. Als wordt gekeken
naar het aantal locaties van Rotterdamse basisscholen, dan
krijgen er 100 meer geld, 60 hetzelfde bedrag en 80 minder
tot geen subsidie meer. Geurs legt uit dat bij de selectie van
de scholen is gekeken naar de kwaliteit van de plannen. ‘Er is
geen subsidie verleend voor slechte plannen, geheel conform
de afspraken die daarover vanaf met de schoolbesturen zijn
gemaakt.’ Het is volgens hem dan ook niet nodig om ‘mee te
huilen’ met de Rotterdamse scholen die volgens de gemeente
slechte plannen hebben ingediend en daarom geen subsidie
meer krijgen voor bredeschoolactiviteiten. <

‘Ons plan zat
goed in elkaar’

Niet alleen Het Landje is geconfronteerd met slecht nieuws, ook tientallen andere basisscholen in Rotterdam
hebben te horen gekregen dat zij van de gemeente geen subsidie
meer krijgen voor bredeschoolactiviteiten. Een van die scholen
is obs DUO 2002 in de bekende achterstandswijk Spangen in
Rotterdam-West. Directeur Albert van Kralingen vertelde op
de radio dat hij ‘in shock’ was toen hij het nieuws hoorde. Hij
had verwacht dat de brede school integraal onderdeel zou zijn
van het Rotterdamse kwaliteitsprogramma. ‘Ik krijg nu het
gevoel dat heel veel kinderen worden uitgesloten’, aldus Van
Kralingen.
De ontwikkelingen wijzen op een duidelijk koerswijziging van
het onderwijsbeleid in Rotterdam. De stad geldt als de bakermat van de brede school. De doelstelling was hier altijd om
zoveel mogelijk brede scholen te realiseren.

18 | SChOOL! 5 - septeMber 2011

‘Geen subsidie voor slechte plannen’

BREDE SChOLEN

LEN NOG PRIORITEIT?
Gericht investeren in kwaliteit
Brede scholen krijgen pas geld als ze een doortimmerd kwaliteitsplan hebben.
In Amersfoort bestaan daarvoor na een forse bezuiniging drie subsidieniveaus.

H

enry Koopman is projectmanager van de Stichting
ABC, waarvan de letters staan voor Amersfoortse
Brede Combinaties. Deze stichting coördineert voor de
gemeente en de gezamenlijke schoolbesturen de bredeschoolactiviteiten. Hij vertelt dat Amersfoort behoorlijk heeft moeten
bezuinigen op de brede scholen, maar dat dit in goede banen is
geleid. ‘De bezuiniging had te maken met de economische crisis.
In de nieuwbouwwijk Vathorst kwamen minder mensen wonen
dan verwacht, waardoor de opbrengsten uit de grondverkoop
tegenvielen. Ook zijn de rijksbijdragen
teruggelopen. Er werd een bezuiniging
van 25 procent op de brede scholen aangekondigd. Dan kun je gaan wachten
tot het vastloopt, maar je kunt er ook
regie op voeren.’

Brede school zit in de genen

te realiseren. Ter illustratie gebruikt hij het Afrikaanse gezegde
‘It takes a village to raise a child’, dat Hillary Clinton in 1996
gebruikte voor de titel van haar boek over de toekomst van de
Amerikaanse jeugd.

Face to face, cheek to cheek

Om de gevolgen van de bezuiniging met 25 procent op te vangen en om tegelijkertijd de kwaliteit van het aanbod te optimaliseren, zijn er nu in Amersfoort drie subsidieniveaus. Niveau
1 omschrijft Koopman als face to face.
‘De school organiseert een aantal extra
activiteiten, waarbij we elkaar weten
te vinden.’ Op jaarbasis kan de school
hiervoor een subsidie van 5000 euro
krijgen. Op niveau 2 werkt de school
nadrukkelijk samen met externe partijen, zoals het Centrum voor Jeugd en
Gezin, om voor minimaal twee middagen in de week een inhoudelijk aanbod te realiseren. Dat kan
bijvoorbeeld bestaan uit onderwijsondersteuning en een verlengde schooldag, als dat aansluit bij de behoeften van de leerlingen en de wijk. De school kan daarvoor 20.000 euro per jaar
krijgen. Het derde en tevens hoogste niveau is bestemd voor
basisscholen in de zogenoemde prioriteitswijken. ‘Deze scholen
kunnen 45.000 euro per jaar krijgen, maar dan verwachten we
wel van hen dat ze de hele week brede school zijn. We werken
intensief met deze scholen samen. Ik noem dat cheek to cheek.’
Voordeel van het nieuwe systeem in Amersfoort is dat de brede
scholen niet meer elk jaar een subsidieaanvraag hoeven in te
dienen voor het niveau waarin ze zitten, tenzij er onverhoopt
opnieuw moet worden bezuinigd. <

‘We weten elkaar
te vinden’

Uitgangspunt van het nieuwe Amersfoortse beleid is dat de brede school een bewuste keuze moet
zijn om kinderen gelijke kansen te bieden. ‘Het moet als het
ware in de genen van de school zitten. Die zal er naast de subsidie ook zelf geld in moeten investeren’, aldus Koopman. Hij legt
uit dat het aanbod van gesubsidieerde activiteiten afhankelijk
is van het karakter van de wijk waarin de school staat. ‘In de
ene wijk moet je aandacht hebben voor taalachterstanden en
meer ouderbetrokkenheid, terwijl je in de andere wijk meer
zou moeten samenwerken met kinderopvangorganisaties, omdat daar veel gezinnen wonen waarvan beide ouders werken.’
Iedereen in de school moet volgens Koopman op het netvlies
hebben dat een brede school goed moet samenwerken met andere organisaties om een optimaal resultaat voor de kinderen
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KORT NIEUWS

Katern: stichten
van scholen

Economisch denken
verdringt burgerschap

VOS/ABB publiceert een nieuw katern over het stichten
van scholen voor primair onderwijs. Alle schoolbesturen
die bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen het nieuwe katern gratis toegestuurd.

De ontwikkeling dat het onderwijs steeds meer in dienst
komt te staan van de economie, is slecht voor het democratisch denken en goed burgerschap. Dat stelt de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum.

De publicatie gaat niet alleen in op het stichten van scholen, maar ook op het opheffen ervan. Ontwikkelingen per
stad en regio kunnen verschillen. Er kan sprake zijn van
groei, maar steeds meer scholen en besturen hebben te
maken met krimp en dan komt het opheffen van scholen
in zicht.
Het nieuwe katern, onder redactie van senior beleidsadviseur Klaas te Bos, zet alle regels over het instandhoudingbeleid in het primair onderwijs op een rij. Daarbij
gaat het niet alleen over het stichten en sluiten van
scholen, maar ook over fusies, het verplaatsen van scholen, het veranderen van de richting en de vorming van
nevenvestigingen. Ook het stichten van een samenwerkingsschool krijgt aandacht.

In haar boek ‘Het belang van alfa-onderwijs voor de democratie’, dat in de Nederlandse vertaling is gepubliceerd
door uitgeverij Ambo, stelt zij dat dat ‘de gezondheid van de
humaniora’ als gevolg van de economische crisis en daaruit voortvloeiende bezuinigingen in de Verenigde Staten
onder druk staat.
De trend die Nussbaum signaleert, is ook herkenbaar in
de Nederlandse situatie. Het huidige kabinet legt in het
onderwijs steeds meer de nadruk op excellentie in de vakken taal en rekenen/wiskunde. Het Nederlandse onderwijs moet volgens VOS/ABB en de Vereniging Openbaar
Onderwijs juist een brede ambitie hebben, met voldoende
aandacht voor wederzijds respect, waarden, normen, levensbeschouwing en godsdienst.
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Met de actie Schoenmaatjes vullen kinderen in Nederland een
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed.
De prachtig versierde dozen gaan naar leeftijdgenootjes in een
arm land als een persoonlijk en concreet gebaar van betrokkenheid.

Educatief
Voor gebruik op school, in de kerk, vereniging of thuis is aansprekend
educatief materiaal beschikbaar waaronder (voor)leesboeken
een projectkrant en filmpjes.

Gaat u mee op reis?
Als u zich nu aanmeldt als contactpersoon voor Schoenmaatjes maakt
u kans om zelf schoenendozen uit te gaan delen in een ontwikkelingsland.
Kijk voor meer informatie op: www.edukans.nl/schoenmaatjes.

Doe mee!
Geef kinderen de kans iets concreets te doen voor leeftijdgenootjes
in ontwikkelingslanden en verras kinderen met een prachtig cadeau.
Vul het aanmeldingsformulier in op www.edukans.nl/schoenmaatjes
en doe mee met Schoenmaatjes. Dat kan van september
tot aan de kerstvakantie.
ES1116

Meer informatie? Kijk op www.edukans.nl/schoenmaatjes of bel met Edukans (033) 460 19 42.

levensbeschouwing
Tekst: Martin van den Bogaerdt
Beeld: Eric Brinkhorst

Mag het
ietsje
meer zijn?
Openbare basisscholen bieden veel meer
dan een ‘vleugje levensbeschouwing’,
zoals dagblad Trouw tijdens de zomer
vakantie in een commentaar suggereerde.

Voor meer informatie over het diploma Openbaar Onderwijs
neemt u contact op met Lizzy Wijnen
van VOS/ABB (06-22939688, lwijnen@vosabb.nl) of
Ton Gelmers van de Vereniging Openbaar Onderwijs
(036-5331500, t.gelmers@voo.nl).

I

n een commentaar in de krant van 10 augustus schrijft
Trouw dat het openbaar onderwijs ‘met een vleugje levensbeschouwing’ moet worden gekoesterd. De van oorsprong
christelijke krant hecht duidelijk waarde aan het ‘bijzondere model van de openbare school’, dat het mogelijk maakt
om leerlingen ‘iets’ mee te geven over godsdienstige beleving.

Volwaardig vakgebied

Levensbeschouwing
juist in het openbaar
onderwijs
Met dit nummer van onderwijsmagazine School! is de
brochure ‘Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs’ meegestuurd.
De brochure gaat in op het aanbod en de begeleiding die
VOS/ABB kan bieden op het gebied van levensbeschouwing in de openbare basisschool.
Ook komen in de brochure het boek ‘Een wereld vol
geloof’ en de methoden ‘Kleur’ en ‘Heb ’t lef’ aan bod.
‘Een wereld vol geloof’ is een basisboek over de vijf wereldgodsdiensten en is bedoeld voor leraren en pabostudenten. ‘Kleur’ is bedoeld voor scholen voor primair
onderwijs die bewust kiezen voor multireligieuze en
multiculturele ontwikkeling. Het basisboek en de methode worden uitgegeven door Kwintessens. ‘Heb ’t lef’
is een praktische en eigentijds vormgegeven multimediale methode levensbeschouwing voor het openbaar
primair onderwijs. Deze methode is ontwikkeld binnen
de Twente School of Education.

Op zich is het commentaar positief over de openbare scholen,
maar wie de ontwikkelingen goed volgt, weet dat levensbeschouwing steeds meer een volwaardig vakgebied binnen het
openbaar onderwijs wordt. De woorden ‘vleugje’ en ‘iets’ die
Trouw gebruikt, suggereren ten onrechte dat levensbeschouwing en religie er maar een beetje bij zouden hangen. Niets is
minder waar, getuige de samenwerking van VOS/ABB en de
Vereniging Openbaar Onderwijs met inmiddels veertien pabo’s,
waar studenten het diploma Openbaar Onderwijs kunnen behalen. Dit onderdeel van de opleiding richt zich specifiek op het
pluriforme karakter van de openbare scholen. Met aandacht
voor aspecten als diversiteit, meningsverschillen, religie en levensbeschouwing krijgen aanstaande leerkrachten een helder
beeld van de openbare identiteit. Ook leerkrachten die al voor
het openbaar onderwijs werken, kunnen het diploma halen.

Betere borging

Aanleiding voor het commentaar in Trouw was het tekort aan
bekwame docenten godsdienstig en/of humanistisch (g/hvo)
vormingsonderwijs. De openbare basisschool heeft de wettelijke plicht om g/hvo aan te bieden als de ouders daarom vragen.
Het is inderdaad jammer dat het tekort aan g/hvo-docenten
bestaat, omdat het openbaar onderwijs daardoor onvoldoende
tegemoet kan komen aan de wensen van een deel van de ouders. De besturen die ervoor kiezen om hun eigen leerkrachten
het diploma Openbaar Onderwijs te laten behalen, doen dat
om levensbeschouwing als volwaardig leergebied te borgen. <
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Inspectie
Tekst: Jan Barendse
Beeld: Henk van der Weijden

Beeldschermtoezicht

schaadt

onderwijskwaliteit
Er is in toenemende mate kritiek op de rol van de Inspectie van het Onderwijs bij het
beoordelen van scholen. Die worden meer en meer afgerekend op toetsresultaten. De
inspectie houdt volgens critici, onder wie oud-onderwijsinspecteur Henk van der Weijden,
te weinig rekening met de samenstelling van de leerlingenpopulatie en een op een breed
terrein behaalde leerwinst van de leerlingen.

‘O

ok de aangekondigde bezuinigingen zullen de kwaliteit van het onderwijs ernstig aantasten. Als bezuinigingen echt onontkoombaar zijn, weet ik wel
geschiktere onderdelen van de begroting: afschaffen van een fors aantal raden en commissies en een afslanking
van de inspectie!’ Dat vindt Henk van der Weijden. Een verrassend oordeel voor een sinds kort gepensioneerd inspecteur.
Maar Henk van der Weijden vindt niet dat hij daarmee het werk
bagatelliseert dat hij jaren met volle inzet verrichtte. ‘Inspectie of
zoals ze nu zeggen toezicht, blijft nodig, maar dan op een andere
manier. Inspecteurs waren tot voor kort de critical friend van de
scholen. In het directe contact met de scholen werd samengewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dat is nagenoeg voorbij. De inspectie werkt nu volgens een risico- en bestuursgerichte aanpak.
De inspecteurs komen nauwelijks meer achter hun bureaus vandaan. Ze zitten het gros van hun tijd achter hun beeldschermen,
bekijken de toetsresultaten van de scholen op het gebied van de
twee hoofdvakken rekenen en taal, en produceren vervolgens
ambtelijke rapporten. Zo proberen ze de risico’s te inventariseren
die zich op de scholen voordoen. En als zij nog gesprekken voeren,
is dat met de schoolbesturen. Van eigen analyses en inzet van de
eigen deskundigheid om in direct contact met scholen problemen
op te lossen, is geen sprake meer. Bovendien, om de risico’s vast te
stellen is de werkwijze die de inspectie nu hanteert wetenschappelijke gezien onbetrouwbaar. En dan zeg ik: moet je daar dan
zo’n groot en kostbaar orgaan voor in stand houden?’

Angst en wantrouwen

‘Ik zie veel meer in bijvoorbeeld het onderwijstoezicht dat ze in
Finland hanteren: nauwelijks inspectie; er is toezicht op hoofd-
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lijnen. Zo’n opzet zou je in Nederland ook kunnen invoeren. Dan
snijdt het mes aan twee kanten, want je bespaart daar niet
alleen heel veel geld mee, maar je maakt ook een eind aan een
stijl van toezicht die direct de kwaliteit van het onderwijs ernstig aantast: toezicht als afgeleide van de angst en het wantrouwen van de rijksoverheid. Toezicht dat de kwaliteit van het onderwijs uitsluitend afmeet naar de leerresultaten op het gebied
van rekenen en taal. Van taal overigens maar dertig procent,
want meer wordt er niet getoetst. De toegevoegde waarde van
een school stelt men gelijk met een hogere opbrengst op deze
twee gebieden. Zo ontstaat een afrekencultuur die zeker leidt
tot een ernstige verarming van het onderwijsaanbod en stres
bij leerlingen, leraren en ouders. Deze aanpak van de inspectie
komt de onderwijskwaliteit zeker niet ten goede.’

Indikking onderwijsaanbod

Van der Weijden heeft korte tijd na zijn pensionering mede
het initiatief genomen tot de oprichting van de actiegroep
Red het basisonderwijs, ondersteund door een dertigtal wetenschappers van naam. Deze groep, mede ontstaan uit ergernis over de willekeur van kwaliteitsoordelen van de inspectie,
heeft kortgeleden bij de minister van onderwijs gepleit voor
uitstel van de behandeling van de wijzigingen van de Wet
op het onderwijstoezicht (WOT). Van der Weijden: ‘Dit om
de principiële keuze die ik zojuist geschetst heb, goed te kunnen overdenken. Want in de WOT is het toezichtkader tot op
de komma geregeld. Bovendien staat er in dat de inspectie
zich vooral moet concentreren op de vorderingen in rekenen
en taal. Let wel, die wet is nog niet van kracht, maar toch
werkt de inspectie al geruime tijd volgens de regels die daar
genoemd worden. En de gevolgen zijn niet uitgebleven. Nu

Henk van
der Weijden

Dr. Henk van der Weijden is
onderwijspedagoog en oudinspecteur van het onderwijs.
Hij was leraar en directeur
in het basisonderwijs en aan
een pedagogische academie.
Van 1983 tot 2009 was hij
werkzaam als inspecteur in
het (primair) onderwijs. Van
der Weijden promoveerde
met een studie over het leren
samenleven in basisscholen.

al doet zich op veel scholen een schrijnende verarming van
het onderwijsaanbod voor.’

Niet te stuiten

‘Het is heel moeilijk om gehoor te vinden voor zo’n ander geluid’,
vindt Henk. ‘Dat komt vooral doordat het ministerie in algemene termen spreekt: ‘Wij willen uit de kinderen halen wat
erin zit en we willen opbrengstgericht werken’. ‘En wie is daar
nou tegen? Maar als je dat alleen maar controleert met rekenen
en een stukje taal...Waar blijft dan de zo geprezen algemene
vorming? Ik vind dat de Tweede kamer zich dat moet realiseren.
Als je kiest voor die detaillering, dan gaan de scholen zich daar
op richten en dat is een ernstige aantasting van de kwaliteit
van het onderwijs. De behandeling van de WOT is nu wel over
de zomervakantie heen getrokken, maar ik weet niet of men
zich bij aanname van deze wet veel van de kwalijke gevolgen
aantrekt.’

Vakorganisaties

Van der Weijden is voor een sobere vorm van toezicht en een
overheveling van een groot deel van de kwaliteitsbewaking
van de inspectie naar de beroepsgroep zelf. Die bewaking moet
zo dicht mogelijk bij de leraren staan. Ik hoop dat de vakbonden dat ook zo zien. In het bestuursgerichte toezicht praat de
inspectie met besturen. Daar moet in menskracht geïnvesteerd
worden, we krijgen een soort pseudo-inspectie. Dat gebeurt
sluipenderwijs, omdat veel besturen extra mensen aantrekken om de ‘risicoscholen’ te begeleiden die door de inspectie bij
hen worden aangemeld. Zo dijen die bestuursapparaten steeds
meer uit. Als je dat geld en het geld dat een bezuiniging op de
inspectie opbrengt aan de vakorganisaties uitkeert, kunnen

zij daarmee de kwaliteitsverhoging en -bewaking van scholen
organiseren. Dat moet zo goed mogelijk en ruim gebudgetteerd
plaatsvinden. Blijft het feit dat goed onderwijs valt of staat met
de aanwezigheid van goedopgeleide leraren.’

De rekening

‘Een bijkomend voordeel’, besluit Henk van der Weijden, ‘van
deze geheel andere opzet van de kwaliteitsbewaking is dat het
onderwijs straks niet de rekening gepresenteerd krijgt voor de
bezuinigingen waar zij zelf tegen waren. Want dat is bij ongewijzigd beleid de te verwachten uitkomst. De inspectie zal namelijk
de aantasting van de kwaliteit toeschrijven aan incompetentie
van leraren. De scholen die de inspecteur op zijn beeldscherm
voorbij ziet trekken en die aardig hebben gescoord op de toets,
krijgen het ‘vertrouwen’ van de inspectie en worden maar één
keer per vier jaar fysiek gecontroleerd. En dan keer ik het even
om: die andere scholen worden dus gewantrouwd! Maar wat mij
nog meer stoort, is dat bij dat oordeel nauwelijks meegenomen
wordt hoe de populatie van zo’n school eruit ziet. Dat gaat straks
dus ook weer gebeuren. Als de kwaliteit terugloopt, zal men dit
toeschrijven aan leraren die niet goed lesgeven. Dat er op een
school veel kinderen zitten die door de bezuinigingen niet bij het
speciaal onderwijs terechtkonden, zal niet meetellen. Die kinderen scoren minder en dat krijgt de school dus op zijn boterham.
De bron van de ellende blijft dus buiten beschouwing. En men
zal dus al helemaal niet zeggen: “Deze achteruitgang komt door
die bezuiniging en de andere werkwijze van de inspectie”. Daar
zullen de wetenschappelijke instituten of universiteiten wel een
keer achter komen. Of over twintig jaar een enquêtecommissie
à la Van Dijsselbloem. Dan zeggen we: “Dat hadden we eigenlijk
niet moeten doen.”’ <
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ANDERE TIJDEN
Tekst: Lucy Beker
Beeld: Medea Huisman

Scholen gaan

met de tijd mee
D

Meer dan 1300
basisscholen in Nederland
werken al met andere
dan de traditionele
schooltijden. Veel andere
scholen denken erover
of zijn al bezig met de
voorbereidingen. De roep
van werkende ouders
wordt sterker en scholen
gaan met de tijd mee. Het
vijf-gelijke-dagenmodel is
het populairst.

‘Nieuwe ouders
kiezen vaak
voor het meest
vergaande
model’
24 | School! 5 - september 2011

at vijf-gelijke-dagenmodel
gaat verder dan het continurooster, dat al langer bekend
is. Met de invoering van vijf
gelijke schooldagen stappen scholen voor
het eerst sinds meer dan honderd jaar af
van de vrije woensdagmiddag. Dat is
een innovatie waar nogal eens discussie over ontstaat. Ouders en leerkrachten
moeten vaak wennen aan het idee. Maar
na invoering merken ze vaak gauw dat
de voordelen van het vijf-gelijke-dagenmodel opwegen tegen de nadelen. In de
meeste gevallen verstomt de discussie
al snel.
Het belangrijkste motief om de schooltijden aan te passen, zit in de wens van
ouders én scholen om meer rust en regelmaat in de dagindeling van kinderen te brengen. En dat lukt met nieuwe
schooltijden, zo blijkt in de praktijk.
Ouders kunnen de nieuwe schooltijden
makkelijker combineren met hun werk,
leerkrachten merken dat ze hun lessen
evenwichtiger over de week kunnen
verdelen, de kinderopvang heeft minder
piekbelasting op maandag, dinsdag en
donderdag én meer mogelijkheden om
een inhoudelijk interessant programma
aan te bieden. En dan nog last but not
least: de kinderen merken dat ze élke
middag meer vrije tijd hebben. Scholen
die al zijn overgestapt, geven aan dat de
kortere pauzes leiden tot meer concentratie in de klassen. Kinderen blijven in het
ritme als ze tussen de middag allemaal
op school eten. Sommige scholen melden
zelfs dat de prestaties van de leerlingen
verbeteren.

Wat jonge ouders willen

Vooral jonge ouders met kinderen die net
of binnen een paar jaar naar de basisschool gaan, zijn blij met andere schooltijden. Dat blijkt uit recent onderzoek
van BOinK, de organisatie van ouders
in de kinderopvang. BOinK ondervroeg
1600 jonge ouders met kinderen van 0
tot 4 jaar, via diverse websites en evenementen als de negenmaandenbeurs.
Van deze ouders zegt 55 procent behoefte
te hebben aan andere schooltijden. Het
onderzoek werd uitgevoerd in opdracht
van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang, waarin ook VOS/ABB
participeert.
De jonge ouders denken bij de term ‘andere schooltijden’ vooral aan het vijfgelijke-dagenmodel; dat is veruit het
bekendst. Driekwart van de ouders is
van plan gebruik te maken van de buitenschoolse opvang (77 procent). Van hen
wil 87 procent liefst ook nieuwe schooltijden. Meer dan de helft van de ouders
heeft ook oren naar meer flexibiliteit in
de schoolvakanties. Dit is echter momenteel wettelijk nog niet toegestaan. Wel
zit er beweging in: dit schooljaar mogen
maximaal 10 scholen meedoen aan een
experiment met flexibele schoolvakanties. <

Hans van der Most, manager
onderwijs, en Henny Booy,
manager kinderopvang van de
Sterrenschool.

ANDERE TIJDEN

Van traditionele school in
één keer naar 7-tot-7-model
Een traditionele basisschool in één keer omvormen tot een
school met een 7-tot-7-model: dat is in Apeldoorn heel goed
gelukt. De openbare Comeniusschool is in augustus 2010
omgevormd tot Sterrenschool Apeldoorn. Deze school is
52 weken per jaar op alle werkdagen open. De afgelopen
zomer is hier dus doorgewerkt: de eerste drie weken van
de vakantieperiode met dagelijks 22 van de 110 leerlingen,
daarna met gemiddeld 10 leerlingen.
De omslag is een succes: het aantal leerlingen steeg vanaf
de eerste dag en is in het eerste jaar verdubbeld. ‘Dat geeft
wel aan dat ouders van nu hier behoefte aan hebben’,
zegt Hans van der Most, manager onderwijs op de Sterrenschool.
Zijn tip aan andere scholen die een dergelijke overstap
overwegen, is: “Neem ruim de tijd voor de voorbereiding
en voorlichting aan ouders en leerkrachten”. Volgens Van
der Most is een voorbereidingstijd van twee jaar niet overdreven. Hij heeft het plan in eerste instantie voorgelegd
aan de leerkrachten. ‘De meesten stonden er positief tegenover, maar de leerkrachten die het echt niet zagen zitten,
konden wisselen met leerkrachten van andere scholen van
ons bestuur. Zo kregen we een enthousiast team bij elkaar’,
aldus Van der Most.

Billboards

Vervolgens heeft hij de ouders van de leerlingen van de bestaande Comeniusschool ingelicht op drie informatieavonden. Daarnaast ging een grote voorlichtingscampagne van
start, met artikelen in de plaatselijke huis-aan-huisbladen
en billboards bij de in- en uitvalswegen van Apeldoorn.
Dat werkte: nog eens drie informatieavonden voor nieuwe
ouders werden drukbezocht.
Om een goede doorlopende leerlijn te kunnen realiseren,
heeft Van der Most vanaf het begin samengewerkt met
een partner in de kinderopvang. ‘We hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld, die we aan de ouders konden
presenteren.’
Op de openbare Sterrenschool kunnen ouders kiezen uit
drie pakketten. Het standaardpakket biedt een vijf-gelijkedagenmodel met vaste schoolvakanties, naar keuze aangevuld met voor- en/of naschoolse opvang. Twee flexpakketten bieden schooltijden op vier of vijf gelijke dagen, in
combinatie met in overleg vast te stellen, flexibele vakanties. Dit is mogelijk omdat de Sterrenschool een experimenteerschool is. Opmerkelijk is dat driekwart van de nieuwe
ouders kiest voor het meest vergaande pakket met vier langere schooldagen, een lang weekend en flexibele vakanties.
Een film over de Sterrenschool Apeldoorn kunt u bekijken
op www.leraar24.nl/video/2893. <
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Openbaar onderwijs 
Tekst: Martin van den Bogaerdt

Hoe is het in

Barneveld?
VOS/ABB ondersteunt sinds 2009 het
initiatief in Barneveld om daar een
openbare school voor voortgezet onderwijs
te realiseren. Wat is de stand van zaken?

Red het openbaar
onderwijs!
‘Als er nu niets gebeurt op het gebied van spreiding
van allochtone kinderen op basisscholen, dan valt
straks de ene na de andere openbare school om.
Een centrale aanpak zou goed zijn.’ Zo citeert de
Barneveldse krant na een debatavond over witte en
zwarte scholen algemeen directeur Luuk Schumer
van de Stichting Eem-Vallei Educatief voor openbaar
basisonderwijs.
Eem-Vallei meldde eind vorig jaar een terugloop
van het aantal leerlingen op de openbare scholen te
verwachten, gecombineerd met een toenemende
scheefgroei in de verdeling allochtone en autochtone
leerlingen. Schumer wil dit tegengaan met een
centrale aanpak. ‘Al lijkt het me in Barneveld niet
haalbaar dat alle scholen hieraan mee doen, maar je
zou kunnen starten met de scholen die het dichtst bij
elkaar staan’, aldus de algemeen directeur.
In de Barneveldse krant komt ook directeur Roy
Möhlmann van de openbare basisscholen De
Zandberg en Lange Voren aan het woord. ‘Segregatie
is een groeiend probleem, ook in de Barneveldse
samenleving, en je hebt de gemeente nodig om dat
aan te pakken.’

D

e Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs
in Barneveld vindt het niet meer van deze tijd dat
ouders voor hun kinderen niet voor openbaar voortgezet onderwijs kunnen kiezen. Er zijn in Barneveld,
dat naar 50.000 inwoners groeit, weliswaar twee vo-scholen,
maar die hebben beide een protestants-christelijke signatuur.
Wel zijn er openbare basisscholen.
In 2009 lanceerde de initiatiefgroep met ondersteuning van
VOS/ABB een grootscheepse publiciteitscampagne. Overal in
Barneveld en omgeving hingen ouders posters achter de ramen
met daarop de tekst ‘Kies voor keuze’. De campagne haalde het
landelijke nieuws. De grote kranten berichtten erover, het Jeugdjournaal kwam langs en ook andere televisie- en radioprogramma’s besteedden er aandacht aan. Op de publiciteit volgde een
behoeftepeiling, waaruit naar voren kwam dat er onder Barneveldse ouders voldoende belangstelling bestaat voor openbaar
voortgezet onderwijs in de eigen gemeente.

Witte vlek

Het ouderinitiatief kreeg steun van de provincie Gelderland, die
bepaalde dat Barneveld een ‘witte vlek’ is op de kaart van het
openbaar voortgezet onderwijs. In de Grondwet is vastgelegd
dat overal voldoende openbaar onderwijs moet zijn. Op basis
van deze grondwettelijke eis zou het niet mogen voorkomen
dat er gebieden zijn waar de keuze voor een openbare school
ontbreekt.
Inmiddels ligt de kwestie bij het ministerie van OCW, dat er in
principe niet onwelwillend tegenover staat. Dit is een belangrijk
signaal, omdat bij het ministerie de aanvraag voor de bekostiging van de toekomstige school moet worden ingediend.
Binnenkort bespreken de gemeente Barneveld en de Initiatiefgroep OVO de positieve ontwikkeling met elkaar. Hierbij zal ook
VOS/ABB aanwezig zijn. <
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Leerplicht
Tekst: Jan Barendse
Beeld: José Krijnen

De wankele

ondergrens

van de leerplicht

De ondergrens van de leerplicht ligt op vijf jaar, maar de vraag
is hoe lang nog. In 1983, met de wet op het basisonderwijs in
aantocht, was een verlaging van zes naar vijf jaar onderwerp
van felle discussies. Na een aantal proefballonnen van
onderwijsministers Loek Hermans, Jo Ritzen en Maria van der
Hoeven over verlaging naar vier jaar, leek het de afgelopen
jaren rustig. Maar gezien de recente tendens om kinderen
steeds jonger bij het onderwijs te betrekken, lijkt een volgende
leerplichtverlaging slechts een kwestie van tijd.

I

n 1975 presenteerde minister Jos van
Kemenade de Contourennota. Daarin lanceerde hij het idee van de -later
gesneuvelde- middenschool en van
één school voor 4- t/m 12-jarigen, de basisschool. Voor deze samenvoeging wilde
hij de leerplichtige leeftijd verlagen van
zes naar vijf jaar. Een verdere verlaging
liet Van Kemenade afhangen van de ervaringen met deze eerste verlaging. Het
idee van de basisschool, inclusief wijziging van de leerplichtwet, werd overgenomen door minister Pais. Tot dusverre
had het onderwijsveld zich over leerplichtverlaging niet laten horen, maar
toen in 1982 de Overgangswet Basisonderwijs in voorbereiding was, groeide
grote ongerustheid bij kleuterleidsters,
vooral de leden van de Werkgroep Kritische Kleuterleidsters. Zij lieten hun stem
horen in hun beroepsorganisaties. In de
grootste, de ABOP (nu AOb) werd dat een
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stevig gevecht tussen voor- en tegenstanders. De tegenstanders wonnen de strijd,
ook van het hoofdbestuur dat vóór was,
maar toen was de overgangswet al door
de Tweede Kamer aangenomen. Dat gebeurde nadat de PvdA-fractie, die begrip
had voor de argumenten van de WKK en
tegen verlaging leek te gaan stemmen,
door oud-minister Van Kemenade tot de
orde was geroepen.

Verzuimpercentage

In de discussies, zowel in de ABOP als in
de Tweede Kamer, was het verzuimpercentage een regelmatig terugkerend onderwerp. Uit onderzoek was gebleken dat
99 procent van de 5-jarige kinderen in
1980 de kleuterschool bezocht. Voorstanders van leerplichtverlaging wilden ook
dat laatste procent binnenhalen. Tegenstanders wezen erop dat dit verzuimpercentage gelijk was aan dat van 6-jarige,

wel leerplichtige kinderen en zij stelden
dat dit dus een zinloze exercitie was.
Dit argument zou later ook worden gehanteerd door staatssecretaris Karin
Adelmund, toen zij in 2001 werd geconfronteerd met een motie tot verlaging
naar vier jaar. Zij vond dat ‘met een kanon op een mug schieten’. Het percentage niet-schoolgaande 4-jarigen bedroeg
1,5 procent.

Prenataal onderwijs

Het achterliggende motief van tegenstanders van het eerste uur was een
principieel punt: Bij de naderende samenvoeging van kleuterschool en lagere school vreesde men dat kleuters te
eenzijdig zouden worden voorbereid op
het ‘echte’ leren in groep drie (toen nog
de eerste klas) en dat dit het einde zou
betekenen voor de ontwikkeling door
spel, het ‘scheppend en ontdekkend’ leren, waar de -goede- kleuterschool om
bekend stond. Een verlaging van zes naar
vijf jaar zag men bovendien als een aanloop naar verdere verlaging, waardoor
de cognitieve druk op jonge kinderen
nog verder zou toenemen. “Wij stevenen langzaam af”, zo waarschuwden

Leerplicht 

invoering van een partiële leerplicht
voor achterstandsleerlingen wordt als
een mogelijkheid gezien.

VVE bij basisonderwijs

deze kleuterleidsters gekscherend, “naar
prenataal onderwijs”.
De voorstanders geloofden echter in
meerderheid in het sociaaldemocratische
ideaal van de maakbare samenleving.
Ter bestrijding van maatschappelijke
ongelijkheid en onderwijsachterstanden en ten dienste van de integratie werd
het onderwijs als uniek middel gezien.
In deze redenering was het afdwingen
van deelname aan het onderwijs om
eigen bestwil van minder kansrijke en/
of anderstalige kinderen. Leerplicht zag
men bovendien als een garantie voor bekostiging en als middel tegen het thuis
houden van kinderen.

Spelpapiertje

De vrees voor verdere verlaging van
de leerplicht lijkt nu niet meer zo sterk
overdreven. Illustratief is het geleidelijk
veranderde aanbod van de peuterspeelzaal. Ongeveer 95 procent van de peuterspeelzalen draagt nu de naam voorschool. Daar worden lessen gegeven om
achterstanden te bestrijden met behulp
van programma’s als Pyramide en Kaleidoscoop, programma’s die zijn verpakt

in een spelpapiertje, maar vooral zijn
gericht op cognitieve ontwikkeling. Op
kinderdagverblijven is zo’n voorschools
programma nog een uitzondering, maar
ook daar begint de programmatische
aanpak door te dringen. De eerste stap
daar is om de leidsters een aanvullende
opleiding te laten volgen, waarna ze zijn
gecertificeerd als pedagogisch medewerker van de voorschool.

Partiële leerplicht

Vorig jaar presenteerde de Onderwijsraad de nota Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool. Daarin stelt de
raad voor om het basisonderwijs uit te
breiden met een aanbod voor alle 3-jarigen. Volgens dit rapport zouden zij 5
ochtenden per week naar school moeten om te ‘spelen en leren’. Daarbij wordt
gedacht aan een uitbreiding op termijn
van 9 dagdelen. Dat zou een sterke impuls opleveren voor de verdere ontwikkeling van Nederland als kennisland. De
raad ziet dit als een aanbod op vrijwillige basis, maar zegt er wel bij dat als
de deelname tegenvalt, er kan worden
gedacht aan een bonusregeling of aan
een korting op de kinderbijslag. Ook de

Het rapport van de Onderwijsraad en de
welkome ontvangst daarvan in Haagse
kringen, gekoppeld aan plaatselijke initiatieven, doet vermoeden dat een nieuwe
leerplichtverlaging slechts een kwestie
van tijd is. In Rotterdam is op 30 basisscholen een proef gestart met het onderbrengen van de voorschool bij de basisschool. In ‘groep nul’ kunnen kinderen
terecht vanaf 2,5 jaar.
De volgende fase is een door het ministerie bekostigde landelijke proef met
peutergroepen, nu voor kinderen vanaf
2 jaar. Daar konden scholen tot 1 september op intekenen. Dat niet de betreffende
peuterspeelzalen of kinderdagverblijven
op de pilot kunnen intekenen, maar dat
de basisscholen dit moeten doen, zegt
veel over het doel van de proef: het onder
regie van de basisschool brengen van de
voor-en vroegschoolse educatie.

Meten

Een samenwerkingsverband van kinderopvangorganisaties, KIK (Kwaliteit
in Kinderopvang), heeft geprotesteerd
tegen de opzet van de nieuwe pilot
Startgroep Kleuters. De bezwaren doen
sterk denken aan die van de WKK in
de tachtiger jaren tegen de dominantie
van het lager onderwijs. Na de fusie van
kleuter- en lagere school volgde toen als
vanzelfsprekend de leerplichtverlaging
naar 5 jaar en het voornemen daar vier
jaar van te maken. De nu ingeslagen
weg is identiek. Als de pilot Startgroep
Kleuters aanslaat en het ministerie deze
opzet landelijk invoert, moet de voor- en
vroegschoolse educatie (vve) tot onderwijs worden gebombardeerd. De onderwijsinspectie is daar al op voorbereid.
Zij heeft zich gebogen over de kwaliteit
van de vve in Arnhem. Een van de aanbevelingen van het onderzoeksverslag
is dat de beoogde resultaten van de vve
nadrukkelijker moeten worden benoemd
en gemeten. Het zou dertig jaar geleden
gezegd kunnen zijn, door voorstanders
van verlaging van de leerplicht. <
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School! en excursie
Tekst en beeld: Michiel Jongewaard

Scheepvaartmuseum
Op 2 oktober opent
het vernieuwde
Scheepvaartmuseum
in Amsterdam haar
deuren, met 13 nieuwe
tentoonstellingen en
hypermoderne educatieve
programma’s voor scholen.
De imposante glazen
overkapping van het
binnenplein is de nieuwe
blikvanger van het markante
gebouw, dat in 1656 in
gebruik werd genomen als
magazijn van de Admiraliteit
van Amsterdam.

D

e renovatie van het gebouw,
dat sinds 1973 het Scheepv a a r t mu seu m hu i s ves t ,
duurde bijna vier jaar en
kostte zo’n 58 miljoen euro, grotendeels
bekostigd door het ministerie van OCW.
Met de vernieuwing van het gebouw
heeft ook het museum zichzelf opnieuw
uitgevonden. De exposities houden zowel inhoudelijk als in presentatie rekening met de verschillende doelgroepen
en spelen in op nieuwe technologieën.
Indrukwekkend is het gebruik van de
Pepper’s ghosttechniek, waarbij er met
behulp van een gekantelde glasplaat op
een echt scheepsmodel live matrozen
worden geprojecteerd.

Educatie

Veel energie is gestoken in het toevoegen
van eigentijdse en educatieve elementen aan de verschillende tentoonstel-
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lingen. Schoolklassen krijgen standaard
een museumdocent mee die hen door
de zelfgekozen exposities leidt. De leerlingen worden zelf aan het werk gezet,
om te ervaren en te leren. In de Gouden
Eeuw worden zij geconfronteerd met
rondlopende projecties van 17e eeuwse
Amsterdammers en krijgen zij groepsgewijs een iPad, waarmee ze opdrachten
krijgen en vrienden moeten worden met
tijdsgenoten van Michiel Adriaenszoon
de Ruyter. Ook bijzonder is de truc met
de omhoog gehezen container: tijdens de
containerride in de Haven van Amster-

dam ervaren de leerlingen aan den lijve
hoe het er in de drukke containeroverslag
aan toegaat.

Het verhaal van de walvis

Een van de tentoonstellingen voor jonge
kinderen verbeeldt de tijd van de walvisvaarders. Een bijna levensgrote nagemaakte walvis kan van binnen en buiten
worden bestudeerd, terwijl interactieve
beeldschermen opdrachten en informatie geven. Spelenderwijs kom je te weten
hoe in de 16e eeuw Willem Barentsz zijn
grote ontdekkingstochten ondernam, die

School! en excursie 

gooit trossen los

Maritieme
collectie
Het Scheepvaartmuseum heeft
een van de belangrijkste maritieme
collecties ter wereld en vertelt
het verhaal van een zeevarend
Nederland. Ook de replica van het
VOC-schip Amsterdam zal na een
opknapbeurt weer aan de steiger
liggen. Meer informatie vindt u op
www.hetscheepvaartmuseum.nl.
Doelgroep: primair onderwijs
(bovenbouw/onderbouw) en
voortgezet onderwijs (onderbouw)
Prijzen voor schoolklassen:
Schoolklassen betalen een
standaardprijs van 60 euro per uur
en worden daarvoor begeleid door
een eigen museumdocent.

hem naar de Noordelijke IJszee voerden.
Onder zijn invloed nam de walvisjacht
steeds grotere vormen aan, totdat men
er in de 19e eeuw geleidelijk mee stopte.
Dat er na de Tweede Wereldoorlog door
gebrek aan olie een kortstondige opleving van de walvisjacht plaatsvond, is
voor veel kinderen een even onbekend
als leerzaam slot van de expositie.
Alhoewel het museum in de exposities
terloops aandacht besteedt aan de geschiedenis van het gebouw zelf, loont
het voor schoolklassen in de bovenbouw

basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs de moeite om zich hierin te
verdiepen. Het 17e eeuwse pakhuis, een
ontwerp van de Amsterdamse stadsbouwmeester Daniël Stalpaert, werd gebouwd in de stijl van het Hollands Classicisme, waarvan Stalpaerts stadsgenoot
Jacob van Kampen een van de bekendste
architecten is. Hij ontwierp onder meer
het Amsterdamse Paleis op de Dam en
paleis Noordeinde in Den Haag. Het
nieuwe Scheepvaartmuseum is vanwege
de vele educatieve mogelijkheden een bezoek meer dan waard. <

Kinderboekenmuseum

10 en 11 september in teken
van Kleine IJsbeer

Vijfentwintig jaar geleden verscheen
het eerste boek van Hans de Beer
over de Kleine IJsbeer Lars. In korte
tijd wist de Kleine IJsbeer een groot
publiek voor zich te winnen, zowel
in binnen- als buitenland. Om zijn
vijfentwintigste verjaardag luister
bij te zetten, staat het Kinderboekenmuseum op zaterdag 10 en zondag 11
september in het teken van de Kleine
IJsbeer. Kijk voor meer informatie op
www.kinderboekenmuseum.nl.

Rijksmuseum
van Oudheden
Leiden
Kinderexpo: Nieuws
uit het Midden-Oosten

De kindertentoonstelling ‘Nieuws uit
het Midden-Oosten’ neemt je mee op
reis door verschillende landen, en door
de tijd. Je ziet niet alleen hoe het er nu
is, maar ook hoe de mensen daar duizenden jaren geleden leefden. Wist je
bijvoorbeeld dat het wiel in het Midden-Oosten is uitgevonden? Ook asfalt
en zeep komen daar vandaan!Kijk
voor meer informatie op www.rmo.nl.

Nationaal
Onderwijs
museum
Rotterdam
Tegen de barbarij Erasmus en het onderwijs

18 december 2010 t/m 8 januari 2012
500 Jaar geleden, in 1511, verscheen de
eerste editie van de Laus Stultitiae, de
Lof der Zotheid. In deze beroemde satire neemt Desiderius Erasmus van
Rotterdam, alle geledingen van de
Europese samenleving van zijn tijd
op de hak, ook het onderwijs en de onderwijzers. Kijk voor meer informatie
op www.onderwijsmuseum.nl.
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Gymnastiekles vervalt
door nieuwbouw sporthal

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

0800-5010
www.voo.nl/5010

Telefoon
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Ik ben MR-lid van een basisschool. De gemeente heeft laten weten
dat de gymzaal waar de leerlingen sporten, wordt afgebroken. Er is
nieuwbouw gepland, maar die zal pas over een jaar in gebruik kunnen
worden genomen. Nu heeft de directeur voorgesteld om zoveel
mogelijk buiten te sporten en als het echt te slecht weer is, de gymles
te laten vervallen. Moeten wij hiermee instemmen?
Nee. Uw MR kan de directeur erop wijzen dat in de gemeentelijke huisvestingsverordening criteria zijn opgenomen met betrekking tot de afstand tussen een
schoolgebouw en een gymzaal. Mocht deze afstand worden overschreden, dan
is de gemeente in principe verplicht om vervoer van en naar een gymzaal die
wel gebruikt kan worden voor de gymlessen, te regelen.

Pestprotocol ook ter preventie
De school heeft een pestprotocol, maar wil die alleen inzetten als er
wordt gepest. Volgens mij is een pestprotocol ook ter voorkoming van
pesten. Hoe zit dat nu?

Een goed protocol geeft aan wat de school doet om pesten te voorkomen én
tegen te gaan als het zich voordoet. Preventie is inderdaad onderdeel van de
aanpak. Dat protocol moet wel actief worden nagestreefd door betrokkenen.
Anders is het een papieren tijger. Als in het begin van het schooljaar de communicatie en manier van omgaan met elkaar in goede banen wordt geleid,
volgens de richtlijnen van het pestprotocol, dan zal er minder worden gepest
dan wanneer dit niet wordt gedaan. U kunt de directeur en de MR benaderen
om ervoor te zorgen dat de school een actief beleid voert om pesten te bestrijden én te voorkomen.

SCHOOL! EN OUDERS

Aanname- of spreidingsbeleid?
Onze openbare school krijgt van de overkoepelende stichting een aannamebeleid opgelegd, waardoor ze alleen
kinderen (kleuters) uit één bepaalde wijk mogen aannemen. Kinderen uit de aanpalende wijk, die van oudsher ook
deze school bezoeken, moeten nu naar de (nieuw geopende) school in een naastgelegen nieuwbouwwijk. Een school
met een ander onderwijssysteem en een verplicht continurooster. In hoeverre mag de stichting dit aannamebeleid
wijzigen en kinderen weigeren in te schrijven? Er is voldoende plek, we haan zelfs van twee naar één kleuterklas met
20 kinderen. En is voor het wijzigen van het aannamebeleid niet de instemming van de MR of de GMR nodig?
Als deze maatregel op initiatief van het bevoegd gezag is ingesteld, dan had de MR van de school hierover een positief advies
moeten geven. Maar een toelatingsbeleid mag alleen worden gehanteerd als er sprake is plaatsruimtegebrek. Uit uw vraag blijkt
dat dit niet speelt. Daarom is het logischer te veronderstellen dat de gemeente dit zogeheten ‘postcodebeleid’ heeft ingesteld.
De gemeente mag dit inzetten ten behoeve van een doelmatiger spreiding van leerlingen over de scholen. Bij dit postcodebeleid
is geen medezeggenschap vereist. Wel dient het bevoegd gezag de leerlingen van ouders uit een andere postcode toe te laten,
indien zij daar schriftelijk om verzoeken.

Fusie tussen twee MR’en
Twee openbare scholen gaan fuseren; is er een procedure voor het
samenvoegen van de beide MR’en?

Bij de start van de gefuseerde school dient er een voorlopige medezeggenschapsraad (MR) te komen, die als eerste doel heeft om verkiezingen uit te schrijven,
zodat er een nieuwe MR geïnstalleerd wordt. Daarnaast kunnen de lopende
zaken door de voorlopige MR worden behandeld. De voorlopige MR kan worden
samengesteld uit de twee MR-en die er nu zijn. De MR-en van de afzonderlijke
scholen dienen nog wel het fusiedossier te beoordelen. Vanzelfsprekend dienen de reglementen en wellicht ook het statuut aangepast te worden. Het is
mogelijk om hierbij ondersteuning te vragen van een beleidsadviseur van de
Vereniging Openbaar Onderwijs.

Ouderbijdrage primair onderwijs
Sinds dit schooljaar ben ik geen lid meer van de oudervereniging en
ik heb aangegeven per activiteit te willen betalen. Hoe weet ik nu of
men mij de werkelijke kosten in rekening brengt of dat er te veel wordt
berekend?
Binnen het basisonderwijs is het niet gebruikelijk om per activiteit te betalen.
Mocht u dit toch willen, dan brengt de oudervereniging u per activiteit een
bepaald bedrag in rekening. Niemand verplicht u om te betalen. Als u zich
niet kunt verenigen met het bedrag dat wordt gevraagd, dan betaalt u niet.
Het gevolg is wel dat uw kind kan worden uitgesloten van die betreffende
activiteit.

Aan de stok
met de leerplichtambtenaar
Onze zoon heeft eind vorig schooljaar
te horen gekregen dat hij was blijven
zitten op de havo en van school af
moest. Omdat dit een paar dagen
voor de vakantie gebeurde, hebben
wij geen andere school meer kunnen
vinden. Dit is, ondanks onze inspanningen, na de vakantie ook niet gelukt.
De leerplichtambtenaar dreigt ons nu
met een boete, wat moeten wij nu?
U kunt de leerplichtambtenaar erop wijzen dat de school waar uw zoon vorig jaar
naar toe ging, verantwoordelijk is voor
het onderwijs aan uw zoon. Uw zoon
staat daar immers als leerling ingeschreven. Een school voor voortgezet onderwijs
mag een leerling pas uitschrijven, nadat
de school ervoor heeft gezorgd dat de leerling bij een andere school kan worden
ingeschreven. De directeur van de oude
school overtreedt hiermee de Leerplichtwet en de leerplichtambtenaar kan de directeur zelfs met strafvervolging dreigen.

Klas overslaan na doubleren

Mijn dochter heeft groep 5 gedoubleerd en gaat nu over naar groep 6. Het gaat nu heel erg goed op school. Ik vroeg
me af of het wel eens gebeurt dat een kind na het doubleren een klas kan overslaan en weer in de groep terecht kan
komen waar ze in eerste instantie begonnen is. In ons geval zou dat groep 7 zijn.

Er zijn scholen die een leerling een klas laten overslaan. Maar dit gebeurt in de regel alleen bij leerlingen die hoogbegaafd
zijn of hoog intelligent. Uw dochter zou als zij nu in groep 7 komt, een jaar onderwijs (geheel of gedeeltelijk) missen. Voor een
leerling die niet uitzonderlijk goed presteert, is het niet mogelijk om dit in te lopen.
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 inspireren
Tekst: Lucy Beker

Op zoek naar de E-factor
VOS/ABB gaat dit schooljaar actief op zoek naar de E-factor in het openbaar onderwijs.
Scholen hebben die E-factor als ze op een bepaald thema uitblinken en met hun aanpak
andere scholen kunnen en willen inspireren. De E staat voor excellent op een onderdeel,
bijvoorbeeld actief burgerschap, levensbeschouwing of partnerschap met ouders.

D

e zoektocht naar de E-factor
is de start van het project
TOP-scholen, waarin TOP
staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. Dit project heeft
tot doel dat scholen met de E-factor hun
geheim delen met andere leden. Via de
website en in een serie interviews in het
magazine School! worden de TOP-scholen de komende maanden voorgesteld,
steeds een topper in een ander domein.
Om ze te kunnen vinden, heeft VOS/ABB
criteria opgesteld waaraan deelnemende scholen voldoen. Er is één algemene
voorwaarde: deze scholen hebben minstens een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Het gaat dus
niet om scholen die van de Inspectie het
predicaat excellent hebben gekregen.
Het zijn uitblinkers op een bepaald onderdeel.

veel scholen zijn die de E-factor hebben
en roept hen op zich vooral te melden.
‘Scholen moeten niet te bescheiden zijn.
Wie een goede aanpak heeft ontwikkeld
op één van deze domeinen, mag daar
best trots op zijn. En wat is er mooier dan
dat te delen met andere scholen? Zo kunnen we met zijn allen het openbaar onderwijs sterker maken. Daar gaat het om’.

Trots

Het onderdeel waarop de school excelleert, moet onder meer gebaseerd zijn op
visie, gedocumenteerd en overdraagbaar
zijn, dichtbij de praktijk staan, zichtbaar

Projectleider van TOP-scholen is Anna
Schipper, adjunct-directeur van VOS/
ABB. Zij weet zeker dat er onder de leden

De onderdelen waarop scholen kunnen
scoren zijn:
• Goed onderwijs, goed bestuur
• Partnerschap met ouders
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Diversiteit
• Levensbeschouwing en godsdienst
• Actief burgerschap
• Passend onderwijs
• Leraarschap
• Leiderschap

Zo doet u mee
Herkent u zich in de criteria voor de TOP-school in een bepaald domein?
Schroom dan niet om een mailtje te sturen aan excellent@vosabb.nl.
De projectleider neemt dan contact met u op en maakt een afspraak voor
vervolgacties. VOS/ABB is heel benieuwd naar uw aanpak!
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zijn in de school, uitgedragen worden
door het team én aantoonbaar effect
hebben. Ook moet het worden herkend
door de omgeving.
Sommige domeinen hebben te maken
met de specifieke kernwaarden van het
openbaar onderwijs, zoals actief burgerschap, diversiteit en levensbeschouwing.
‘Juist openbare scholen kunnen als geen
ander invulling geven aan deze thema’s.
Wij zijn benieuwd hoe scholen dat in de
praktijk oppakken. Hun ideeën kunnen
heel inspirerend werken’, aldus Schipper.
Andere thema’s gaan over bestuur, leiderschap en leraarschap. ‘Excellente leraren en inspirerende leiders motiveren
anderen om zich in te zetten voor goed
openbaar onderwijs’, zegt Schipper. ‘Het
zijn leraren en schoolleiders die de kernwaarden van het openbaar onderwijs
bewust en zichtbaar uitdragen.’
Er zijn ook openbare scholen die zich ontwikkelen tot een spil in de plaatselijke
gemeenschap: zo’n school is maatschappelijk betrokken en werkt samen met
partners uit de samenleving. Ook zo’n
school heeft de E-factor.
In de komende nummers van School!
zullen TOP-scholen in verschillende domeinen worden belicht. Aan de hand van
het praktijkvoorbeeld worden ook theoretische achtergronden geschetst, zoals
het wettelijk kader waarbinnen deze
activiteiten zich afspelen. Op de website
www.vosabb.nl wordt het project ondersteund met instrumenten en handreikingen in een digitale toolbox. <

School! en recht 
Tekst Sandra Geerdink
Beeld: Sierag

Weigering

Verklaring
Omtrent het
Gedrag (VOG)
In het belang van leerlingen mag een Verklaring Omtrent het Gedrag in bepaalde gevallen
worden geweigerd. Het gaat dan vooral om mensen die ooit een zedenmisdrijf hebben
gepleegd, ook al is dat lang geleden. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in
Arnhem, waar iemand in beroep ging tegen de weigering van de VOG, die hij nodig had om
leraar in het voortgezet onderwijs te worden.
In juni bepaalde de rechtbank Arnhem dat het ministerie van
Veiligheid en Justitie een man terecht een VOG heeft geweigerd.
De man vroeg de verklaring aan omdat hij een baan als leraar
in het voortgezet onderwijs ambieerde. Toen hem de verklaring
werd geweigerd, ging hij daartegen in bezwaar en vervolgens
in beroep bij de rechtbank. Hij stelt dat de toepassing van de Beleidsregels voor de VOG zijn recht op een vrije keuze van arbeid,
vastgelegd in artikel 19 lid 3 van de Grondwet, ontoelaatbaar
beperken. De rechtbank oordeelde anders.
Ten eerste stelt de rechtbank dat de vereiste van een VOG, zoals
opgenomen in de onderwijswetgeving (artikel 33, Wet op het
voortgezet onderwijs), een voorwaarde stelt aan de kwaliteit
van de beroepsuitoefening. De vereiste VOG vormt daarmee
een toelaatbare beperking op het recht op vrije arbeidskeuze.
De rechtbank verwijst daarbij naar de geschiedenis van de
totstandkoming van dat recht. Ook stelt de rechtbank dat de
Beleidsregels in alle redelijkheid zijn vastgesteld. De rechter
wijst op de belangen die in de Beleidsregels worden genoemd;
• het belang van een maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening,
• het belang om (minderjarige) leerlingen als kwetsbare personen in de samenleving, te beschermen.
Tot slot restte de vraag of er redenen zijn om in dit specifieke geval een uitzondering te maken op de toepassing van de Beleids-

regels; het zogenaamde subjectieve criterium. De man vindt de
weigering van de VOG in zijn geval namelijk disproportioneel.
Hij verwijst naar een aantal verklaringen van derden, waaronder een verklaring van een psycholoog. Deze verklaringen
overtuigden de rechtbank niet. De ruimte om op basis van het
subjectieve criterium af te wijken van de Beleidsregels is in
dit geval zeer beperkt, vanwege het karakter van zedenmisdrijven en functies met een gezags- of afhankelijkheidsrelatie.
De rechtbank laat zwaar wegen dat de man ten tijde van het
plegen van het zedenmisdrijf meerderjarig was. Bovendien valt
uit de straf die was opgelegd op te maken dat er geen sprake
was van een lichte zedenzaak. Het feit dat na het vonnis acht
jaar was verstreken, vindt de rechtbank onvoldoende om te
concluderen dat het risico voor de samenleving is afgenomen.
De rechtbank concludeert dan ook dat het maatschappelijk
belang zwaarder weegt en verklaart het beroep van de man
ongegrond. <

Meer informatie
Voor meer informatie over de VOG kunnen
schoolbesturen bellen met Sandra Geerdink,
De onderwijsjuristen en -advocaten, tel. 0348-404800.

1

Rechtbank Arnhem, 16 juni 2011, 11/1680.
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Opmerkelijk
Ook iets opmerkelijks gehoord? Mail naar: redactie@voo.nl

Open deuren
Dure geavanceerde luchtverversingsapparatuur is geen garantie voor een
fris gebouw.

Wereldreis voor echtparen
Ongehuwd met uw partner een wereldreis gemaakt? Helaas, dan nemen wij u niet aan.
Dit kreeg een 24-jarige gymleerkracht
te horen van evangelische basisschool
Het SchatRijk in Zaandam. Het bestuur
vond de wereldreis van de vrouw in ongehuwde staat, waarbij sprake was van
seks, haaks op de christelijke boodschap
staan die de vrouw aan de leerlingen
moest overbrengen. Zij liet het er niet bij
zitten en stapte naar de Commissie Ge-

lijke Behandeling. Het bestuur haalde er
nog andere zaken bij, zoals het godsbeeld
van de vrouw dat niet in orde zou zijn en
het feit dat zij geen lid is van een evangelische gemeente, maar daar trapte de
commissie niet in: het bestuur heeft zich
schuldig gemaakt aan ‘verboden onderscheid op grond van het enkele feit van
burgerlijke staat’.

Mevrouw Wijma baalt!
Je moet wel gek zijn om in het voortgezet onderwijs te willen werken! Voor docent
Anneke Wijma was de vakantie wellicht niet lang genoeg.
In een ingezonden stuk in de Volkskrant
geeft Wijma de lezer aan het begin van
het nieuwe schooljaar een inkijkje in
haar motivatie om leraar te zijn: muffe
lokalen, geen eigen bureau, geen eigen
computer, in de pauze met collega’s boterhammen wegwerken in de te kleine

personeelsruimte, te weinig salaris, geen
bonus, nauwelijks carrièremogelijkheden,
innovaties die alleen maar geld- en tijdverspilling zijn, ruziënde ouders, ziekten,
mishandeling en pesten. School! wenst
niet alleen mevrouw Wijma, maar ook
haar leerlingen veel sterkte!

De Bond van Nederlandse Architecten
(BNA)trekt op basis van een onderzoek
naar het binnenklimaat van scholen
zeer voor de hand liggende conclusies.
Een daarvan is dat grote open ruimten,
die architecten graag ontwerpen, voor
de gebruikers niet altijd even aantrekkelijk zijn. Er blijken nogal eens problemen te zijn met de akoestiek. Veel leerkrachten en leerlingen weten dit helaas
uit eigen ervaring al jaren. Een andere
‘ontdekking’ van de BNA is dat het voor
de gebruikers van gebouwen een prettig idee is als de ramen open kunnen.

Eerst Nederlands
Rotterdam ontdekt dat veel peuterleidsters slecht zijn in taal. De subsidieregels worden aangepast.
Organisaties voor peuteropvang hebben
pas recht op subsidie van de gemeente
Rotterdam als hun medewerkers het
Nederlands voldoende beheersen. Dat
moet ertoe leiden dat de taalachterstand onder allochtone kinderen afneemt, waardoor die op latere leeftijd
meer kans hebben op werk. In die zin
zijn volgens Rotterdam goede peuterleidsters zelfs indirect een probaat
middel tegen toekomstige misdaad.
De gemeente Amsterdam komt met
een taaloffensief, dat is gericht op de
hoofdstedelijke onderwijsassistenten.
Die blijken ook niet allemaal goed Nederlands te spreken.

