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Werkloosheid in krimpgebieden?
Niet in Oost-Groningen
máxima onder indruk van campus hoogvliet
Artikel 23 heeft slechts ceremoniële waarde

MR KAARTJES BEVOEGDHEDEN

Op deze handzame kaartjes staat precies wie wanneer
advies- of instemmingsrecht heeft. De bevoegdheden
zijn overzichtelijk in kaart gebracht en verwijzen telkens
naar het betreﬀende wetsartikel. Handig voor MR-leden.
Elk setje is bedoeld voor 5 MR-leden. De nieuwe versie
is aangepast naar aanleiding van enkele wetswijzigingen
(WMS). Leden van VOO betalen 10,65 per setje, normale
prijs 12,50. De prijs is inclusief verzendkosten.

Bestellen?
Kijk op www.voo.nl/uitgaven en bestel ook voor
uw MR een setje met de nieuwe kaartjes.
Vereniging
Openbaar
Onderwijs

VOS/ABB is de landelijke belangenbehartiger
voor bestuur en management van het
openbaar primair en voortgezet onderwijs.
Onze missie is goed onderwijs voor álle kinderen.
De vereniging is gevestigd in Woerden.

Met ingang van 1 juli 2014 willen wij vanwege uitbreiding
van onze dienstverlening een nieuwe collega in de functie van

Juridisch adviseur (junior) (m/v)
Reageren kan tot 1 juni 2014

Ga voor meer informatie over de functie en de
sollicitatieprocedure naar www.vosabb.nl (> vacatures).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

redactIoneel
beeld: erIc muIjderman

Van grote betekenis
Voor het onderwijs kies je omdat je een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling
van kinderen, om hun kennis en ideeën mee te geven die zij kunnen gebruiken in
hun latere leven. Misschien wel om iets van jouw levenservaring en wereldbeeld
door te geven. Je bent daarmee zowel onderwijzer als opvoeder en dat is, mits goed
uitgevoerd, een dankbare taak. Nog jaren later word je als meester of juf aangesproken
door enthousiaste oud-leerlingen die met plezier terugkijken op hun schooltijd. Zij
herinneren zich de schoolreis, maar ook de lessen over ridders of de uitleg van de abcformule bij wiskunde. De waardering voor het vak van de leerkracht lijkt de afgelopen
decennia dan misschien te hebben geleden, de betekenis ervan is onveranderd groot.
Daarom rijst zo nu en dan toch de vraag waarom er zo weinig jongens kiezen voor de
pabo. Volgens vakbond CNV Onderwijs blijkt uit een recente peiling onder haar leden
dat een beter salaris en meer carrièremogelijkheden nodig zijn om meer mannen
voor het onderwijs te interesseren. Maar ook zouden lerarenopleidingen en scholen
een ‘zakelijkere cultuur’ moeten nastreven en ‘meer nadruk op techniek en minder
op knippen en plakken’ moeten leggen. Het zijn deels stereotiepe beelden van het
onderwijs die niet per se waar zijn, maar desalniettemin door leerkrachten zelf
worden genoemd als mogelijke verklaring voor het tekort aan meesters. En hoe minder
het er werden, des te vrouwelijker werd misschien het imago van de basisschool en
daarmee haakten nog meer mannen af. Het is jammer dat er zo weinig meesters voor
de klas staan. Maar belangrijker is het dat we goede leerkrachten hebben.

Hoofdredacteuren Lucy Beker
en Michiel Jongewaard schrijven
beurtelings een column.

Bij schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen investeert men
ondanks teruglopende leerlingenaantallen in extra onderwijzers. Met geld van het
kabinet is een kwaliteitspool van twaalf nieuwe leerkrachten ingesteld. Scholen met
een goed projectplan kunnen een beroep doen op deze extra leerkrachten. Zij krijgen
de ruimte om te werken aan onderzoek en ontwikkeling. Zo vertellen bestuurders
Jaap Hansen en Ted Hulst in School!. Een aantal van deze leerkrachten komt dit jaar
van de universitaire pabo in Groningen of volgde een master orthopedagogiek of
onderwijskunde. Met hun onderzoeksvaardigheden kunnen zij een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling op school en tegelijkertijd leren zij veel van de grote ervaring
van de huidige leerkrachten. Een mooi voorbeeld van investeren in kwaliteit. Als
het niveau van de lerarenopleidingen verder wordt verhoogd, als gemotiveerde
en goede leerkrachten meer ruimte en tijd krijgen om binnen hun school aan
onderwijsontwikkeling te werken en als de voorwaarden worden verbeterd, dán
gaat de kwaliteit omhoog en zal de waardering voor de onderwijzer weer stijgen. En
je zult zien dat dan ook de mannen langzamerhand weer terugkeren naar misschien
wel het mooiste vak dat er is. <
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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.
Abonnementen: Een los abonnement voor niet-leden
kost € 24,50 per jaar (tarief 2014). Abonneren kan via
www.vosabb.nl of www.voo.nl.
Advertenties: Recent Amsterdam
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E info@recent.nl | T 020 330 89 98
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036 711 6178

HELPDESK VOO
Gratis advies voor leden

Elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur, ook via helpdesk@voo.nl
Altijd snel en deskundig antwoord door VOO-adviseurs voor
schoolleiders, personeelsleden, MR, ouderraad en ouders
Voor hulp op school bij onder andere:
•
•
•
•
•
•

medezeggenschap
fusie en krimp
ouders en ouderraad
identiteit
overblijven
samenwerkingsscholen

Vereniging
Openbaar
Onderwijs

•
•
•
•
•
•

verkiezingen
verkleining GMR
schooltijden
ouderbijdrage
passend onderwijs
reglement en statuut

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

Inhoud

Bloeiend openbaar onderwijs
in Oost-Groningen
Werkloosheid in krimpgebieden? Niet bij het openbaar
primair onderwijs in Oost-Groningen! Daar gaan twaalf
nieuwe leerkrachten aan de slag in een kwaliteitspool.

Máxima onder de indruk
van Campus Hoogvliet
De splinternieuwe Campus Hoogvliet is zo’n
bijzonder project, dat niemand minder dan
koningin Máxima de officiële opening kwam
verrichten.
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‘Met artikel 23 van de Grondwet is het net
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en veel mensen zijn eraan gehecht.’

06 Kort nieuws

03 Redactioneel

09 Column
Ritske van der Veen
10 Vijf vragen
	Piketpaal op weg
naar perfectie
14	
VOO-congres over
gevolgen van
demografische krimp
17	
Beter onderwijs of
te softe inspectie?

30

18

Het gebouw
obs De Pionier in Leeuwarden

20	
Een vol programma
buiten schooltijd
22

Kort nieuws

23

Aan het woord

24 Onderwijs over de grens
Opleiding of beroep kiezen?
28	
Zo help je leerlingen!
32

School! antwoordt

34 School! en excursie
35

School! en recht

36 Opmerkelijk

Magazine voor het openbaar onderwijs | 05

kort nIeuws

Goede
schoolleider,
goed onderwijs
Hoe beter de schoolleider, des
te beter het onderwijs. Dat concludeert de Inspectie van het
Onderwijs op basis van eigen
onderzoek.
De inspec tie signaleer t dat
schoolleiders over het algemeen
naar behoren f unctioneren.
‘Toch kunnen veel schoolleiders
zich nog verder verbeteren en
dat loont: het onderwijs in de
school wordt er beter van’, aldus
de inspectie. Het onderzoek toont
volgens de inspectie ook aan dat
de schoolbesturen hierbij van belang zijn. ‘Hoe sterker besturen
de kwaliteit van hun scholen bewaken en stimuleren, hoe beter
de schoolleiders zijn.’

Zelfbewust leiderschap

VOS/ABB organiseert voor schoolleiders en -bestuurders voor de
tweede keer de leergang Zelfbewust leiderschap. Inzet van die
leergang is dat goed leiderschap
een positieve invloed heeft op de
kwaliteit van de (openbare en
algemeen toegankelijke) school.
Voor meer informatie neemt
u contact op met Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: 06-51603209,
hteegelbeckers@vosabb.nl. <
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Ook niet openbaar vloeken!
De Bond tegen Vloeken verzorgt meer gastlessen op openbare scholen.
In het jaarverslag van de Bond tegen
Vloeken staat dat er in 2013 op 76 basisscholen en 53 scholen voor voortgezet
onderwijs in totaal 370 gastlessen aan
ongeveer 15.000 leerlingen werden gegeven. In die lessen staat respectvol taalgebruik centraal. Van de 76 basisscholen
die in 2013 de bond inschakelden voor

gastlessen, waren er zeven openbaar. In
2012 waren dat er vier. Bij het voortgezet
onderwijs waren van de 53 scholen waar
gastlessen werden verzorgd er 16 openbaar. In 2012 waren dat er 11. De gastlessen worden verzorgd door KlasseTaal, dat
onderdeel is van de Bond tegen Vloeken.
< Zie www.klassetaal.nl.

Passend onderwijs: instemmingsrecht ouders
Ouders krijgen instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW
laat in het kader van passend onderwijs
weten dat de procedure in gang is gezet
om het instemmingsrecht van ouders
op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief in de onderwijswetten te
regelen. Voor eventuele geschillen kan de

Landelijke Geschillencommissie passend
onderwijs worden ingeschakeld. De Inspectie van het Onderwijs krijgt de taak
om te controleren of het handelingsdeel
door de ouders is ondertekend. Passend
onderwijs wordt op 1 augustus aanstaande ingevoerd. <

Kleinere klassen? Niet nodig!
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt geen maximumgrens aan het aantal
leerlingen per klas.
Hij benadrukte in het Tweede Kamerdebat over het burgerinitiatief ‘Stop de
overvolle klassen’ van de vakbond Leraren in Actie dat de grootte van de klas
niet per definitie invloed heeft op de
kwaliteit van het onderwijs. Hij noem-

de die veronderstelling ‘een karikatuur’.
De staatssecretaris zei dat de politiek
in Den Haag niet van bovenaf met een
maximumnorm moet komen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt hem
op dit punt. <

kort nieuws

Campus Hoogvliet
Koningin Máxima heeft op 8 april de Campus Hoogvliet in Rotterdam geopend.
Op de nieuwe campus werken het openbare Einstein Lyceum, het protestants-christelijke PENTA college CSG Hoogvliet en het
regionale opleidingscentrum Zadkine met
elkaar samen. Naast een onderwijsaanbod
van vmbo tot en met gymnasium en mbo
beschikt de Campus Hoogvliet over 94
woonstudio’s voor jongeren. Er zijn ook
bedrijfsruimtes voor (jonge) ondernemers.
Het wijkrestaurant, dat wordt gerund door
studenten, het sportgebouw en de Art Studio voor kunst en cultuur zijn niet alleen
geopend voor de bewoners en gebruikers
van de campus, maar ook voor andere in-

woners van Hoogvliet. < Op de pagina’s
26 en 27 staat een artikel over de Campus
Hoogvliet.

Een algemeen oordeel over de kwaliteit van de school kan niet alleen op leerwinst
en toegevoegde waarde worden gebaseerd. Dat stelt de Onderwijsraad.
vooral aandacht te schenken aan onderdelen die in toetsen aan bod komen. De
raad adviseert het kabinet om de Inspectie van het Onderwijs naar méér te laten
kijken dan alleen opbrengstindicatoren.
Het gaat volgens de Onderwijsraad om de
brede kwaliteit van het onderwijs. <

Er was eens…
Sprookjes kunnen een bijdrage leveren aan levensbeschouwelijk onderwijs in de
middenbouw van de openbare basisschool.
Groepsleerkracht Lobke Holverda van openbare basisschool De Margriet in Leidschendam deed onderzoek naar de bruikbaarheid
van sprookjes in het kader van de module
voor het Diploma openbaar onderwijs
van de pabo-opleiding aan de Hogeschool
Windesheim. Deze module is ontwikkeld
in samenwerking met VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Het
onderzoek richtte zich specifiek op de rol
die sprookjes kunnen hebben in verliessituaties. De avonturen in sprookjes zijn volgens
Holverda ‘symbolisch voor beproevingen

Kom naar
MR start

Ben je nieuw in de medezeggenschapsraad? In mei en juni
organiseert de Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
wegens grote belangstelling
extra bijeenkomsten MRStart. Tijdens de bijeenkomst
leer je in één avond de rechten en plichten van de MR
kennen.

Leerwinst + toegevoegde waarde ≠ kwaliteit

Leerwinst en toegevoegde waarde geven
waardevolle informatie over goed meetbare onderdelen van het onderwijs, maar
bieden geen zicht op andere facetten. Bovendien signaleert de Onderwijsraad dat
scholen strategisch gedrag kunnen gaan
vertonen als zij op toegevoegde waarde
worden ‘afgerekend’, bijvoorbeeld door

Nieuw in de MR?

en emoties waarmee ieder mens – klein of
groot – te maken heeft’. Als voorbeelden
noemt ze gevoelens van eenzaamheid, verlatenheid, naïviteit en wanhoop. ‘Sprookjes
bieden het kind op indirecte wijze een inkijk
in zichzelf en vergroten hun inzicht, waarden en ervaringen, wat orde brengt in hun
leven.’ In die zin zijn sprookjes volgens Holverda ‘een levensbeschouwelijk genre bij
uitstek’. < Het onderzoeksverslag ‘Pleisters
voor de kinderziel’ staat bij het nieuwsbericht hierover op www.vosabb.nl.

Ben je ouder, leerkracht of
schoolleider, neem dan deel
aan MR start. Na de bijeenkomst heb je inzicht in de formele en informele positie van
de MR, ken je de beginselen
van het werk als MR-lid en kun
je op een effectieve manier invloed uitoefenen op beleid.

Na de cursus MR start:

• heb je inzicht in de formele en
informele positie van de MR
• ken je alle beginselen van het
werk als MR-lid
• k un je op een effectieve manier invloed uitoefenen op
beleid
Aan bod komen in ieder geval
de verplichtingen in het medezeggenschapsreglement en
-statuut, de instemmings- en
adviesbevoegdheden van de
geledingen en het jaarplan.

Geïnteresseerd?

Kijk op www.voo.nl/scholing
voor meer informatie en een
overzicht van alle actuele
cursusdata, of neem contact op
met ons cursussecretariaat, 036
5331500 of scholing@voo.nl. <
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Flinterdun
CNV Onderwijs stelt dat jonge leraren massaal het onderwijs de rug
willen toekeren. Die stevige bewering is gebaseerd op een flinterdun
onderzoekje.
De christelijke onderwijsvakbond
wilde laten zien dat veel leerkrachten
van tussen de 20 en 35 jaar het onderwijs vaarwel willen zeggen, onder
andere vanwege de hoge werkdruk
die zij ervaren en omdat de scholen
hen niet serieus zouden nemen. Het
onderzoekje waarop de bond haar
conclusies baseerde, bestond uit welgeteld zeven multiple-choicevragen.
Inderdaad, ruim 80 procent geeft aan
dat de werkdruk in het onderwijs te
hoog is. Maar slechts 13 procent van
de jonge leerkrachten denkt erover
na het onderwijs te verlaten. Verder
blijkt dat bijna 70 procent van de ruim
600 respondenten zich erkend voelt
door de school. CNV Onderwijs liet in
een reactie weten dat het onderzoek
‘niet wetenschappelijk’ was. Veel media, te beginnen met het Algemeen
Dagblad, hadden de conclusies toen
al klakkeloos overgenomen… <

Passend onderwijs: enquête
onder ouders en personeel
In februari werden ouders en personeelsleden bevraagd over de informatievoorziening bij passend onderwijs. De monitor werd uitgezet in opdracht van de
PO- en VO-raad, de ouder- en vakorganisaties, de AVS en het ministerie van OCW.
De respons van het onderzoek onder ouders was hoog: 40.000 van de 100.000
aangeschreven ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Ook vulden 5.000
personeelsleden de enquête in.
Ruim 8 op de 10 ouders gaf aan meer
informatie te willen over passend onderwijs. Ouders van leerlingen met een
‘rugzakje’ willen graag in een persoonlijk gesprek bespreken wat er komend
jaar voor hun kind verandert.
De meerderheid van de leraren vindt
dat de school en zijzelf nog niet goed zijn
voorbereid. Zij ontvangen het liefst informatie via de schoolleiding. De meeste schooldirecteuren, zorgcoördinatoren
en intern begeleiders vinden dat zij goed
op de hoogte zijn van wat passend onderwijs voor hun school betekent.
Een uitgebreid verslag is te vinden op
de website van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

steunpunt
medezeggenschap
passend onderwijs

Voor ondersteuning kunnen medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden een beroep doen op adviseurs
van de verschillende organisaties die in
het steunpunt zijn verenigd, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs
(VOO). < Meer informatie? Neem contact
op met de gratis helpdesk 0800-2700 400.
Ouders en leerlingen kunnen bellen tussen 10.00 en 15.00 uur, personeelsleden
tussen 12.00 en 17.00 uur.

Medische handelingen op school
De aansprakelijkheidsverzekering die VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon aan scholen aanbiedt, vergoedt onder bepaalde
voorwaarden schade als gevolg van medische handelingen.
Dit meldt Aon naar aanleiding van de
recente online publicatie ‘VO-signaal:
Medicijnverstrekking en medisch handelen’. Het arbeidsmarkt- en opleidings-

fonds Voion wil met de publicatie scholen informeren en laten nadenken over
de verschillende invalshoeken die hierbij
mogelijk zijn. Hoewel de publicatie is ge-

schreven voor het voortgezet onderwijs,
kunnen ook scholen voor primair onderwijs er gebruik van maken. < De publicatie staat op www.voion.nl (> publicaties).

Handreiking verkiezingen medezeggenschapsraad
Iedere MR en GMR krijgt op enig moment in het schooljaar te maken met verkiezingen. Wie mag zich daarbij kandidaat stellen,
wie mag stemmen en hoe worden de verkiezingen georganiseerd? De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over verkiezingen van medezeggenschapsraden en heeft een nieuwe handreiking geschreven.
In de handreiking komen onder meer het
kiesrecht, de organisatie van de verkie-
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zingen, de kandidaatstelling en de verkiezingsprocedure aan de orde.

Leden kunnen de handreiking gratis opvragen via helpdesk@voo.nl.

column

Artikel 23: op naar 2017!
Een herziening van de Grondwet vereist een extra zware procedure. De regering of één
of meer leden van de Tweede Kamer dienen een voorstel tot de grondwetswijziging in.
Eerst moet een ‘gewone’ meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer ermee instemmen,
waarna in de volgende kabinetsperiode een tweederdemeerderheid van het parlement
de herziening moet goedkeuren. Enerzijds is het goed dat die extra zware procedure er
is, omdat het niet zo mag zijn dat iedereen die dat wil zomaar het fundament van onze
rechtsstaat kan wijzigen. Anderzijds brengt dit met zich mee dat de Grondwet een wel
zeer statisch geheel is geworden.

Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB

‘Nu de
discussie
losmaken!’

Jozias van Aartsen is VVD-prominent, burgemeester van Den Haag en vice-voorzitter van
het Nationaal Comité 200 Jaar Koninkrijk. Hij vindt dat het gemakkelijker moet worden
de Grondwet te wijzigen. Ik hoorde hem erover spreken in het Radio 1-programma Met
het oog op morgen. Zijn pleidooi wil ik graag in verband brengen met de noodzaak om
als eerste artikel 23 te wijzigen. Het is in 2017 honderd jaar geleden dat in dit artikel de
vrijheid van onderwijs werd geregeld in de vorm van de financiële gelijkstelling van
het openbaar en bijzonder onderwijs. Dit is nog steeds de basis van het Nederlandse
onderwijsbestel, dat is gebaseerd op de verschillende denominaties. De huidige praktijk
wijst echter uit dat dit concept is verouderd. Nog maar zeer weinig ouders baseren hun
schoolkeuze op denominatie. Hun keuze wordt tegenwoordig vooral bepaald door de
kwaliteit van het onderwijs en de nabijheid van de school en bijna nooit meer op grond
van bijvoorbeeld de openbare, protestants-christelijke of rooms-katholieke grondslag.
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs streven daarom naar een modernisering
van het onderwijsbestel, dat is gebaseerd op het concept ‘School!’ dat boven de denominaties uitstijgt. Er zullen in dit toekomstige bestel geen openbare, protestants-christelijke,
rooms-katholieke of wat voor scholen dan ook meer zijn, maar alleen ‘scholen’ die op
grond van kwaliteit uitgaan van diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardige aandacht voor diverse godsdiensten en levensbeschouwingen.
Om dit te bewerkstelligen, moet artikel 23 van de Grondwet worden aangepast. Wij willen de discussie hierover nu losmaken, opdat we in snel tempo de vrijheid van onderwijs
op basis van het concept ‘School!’ kunnen herinrichten. Het jaar 2017 zou natuurlijk een
mooi, want symbolisch, moment zijn waarop dit nieuwe grondwettelijke uitgangspunt
voor het Nederlandse onderwijsbestel kan worden gerealiseerd! Dat we nu de discussie
kunnen losmaken, blijkt uit het grote aantallen bestellingen dat bij ons binnenkomt voor
School!Gids. Deze gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO is nadrukkelijk bedoeld als
katalisator voor een brede maatschappelijke en politieke discussie over een 21e-eeuws
onderwijsbestel dat niet meer gebaseerd is op de segregerende denominaties. In de toekomst gaan alle kinderen naar ‘school’, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt
op grond van geloof, levensovertuiging, afkomst, seksuele geaardheid of welk kenmerk
dan ook. Op die manier wordt goed onderwijs voor álle kinderen het cement dat in deze
eeuw daadwerkelijk bijdraagt aan versterking van de Nederlandse samenleving. <

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

U kunt School!Gids à 10 euro (inclusief btw en verzendkosten) bestellen via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘School!Gids’. Vermeld ook uw naam
en het adres waarop u de uitgave wilt ontvangen.
Op de pagina’s 30 en 31 staat een artikel over de vrijheid van onderwijs en de visie
daarop van voormalig Tweede Kamerlid Ursie Lambrechts van D66.
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Vijf vragen
Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

Piketpaal op weg
naar perfectie
Cambridge Engels, Chinees, robotica, debatteren, allemaal onderdelen van het
verrijkingsprogramma van het zelfstandige Gymnasium Camphusianum. Deze openbare
school in Gorinchem is sinds kort begaafdheidsprofielschool. Conrector Math Osseforth
over hoe dit past in de filosofie van zijn gymnasium.
Waarom wilden jullie
begaafdheidsprofielschool worden?

‘Onze filosofie is gebaseerd op ruimte
voor het individuele talent, op welk gebied dan ook. Elk gymnasium doet intrinsiek natuurlijk al veel met begaafdheid,
dus in die zin is het niet echt heel anders
dan toen we ons nog niet begaafdheidsprofielschool mochten noemen. We zijn
ingestapt met de gedachte dat het goed is
voor de school om tot een community te
behoren. We werken nu veel meer vanuit
een visie en in een structuur.’

Welk traject moet je doorlopen
om begaafdheidsprofielschool te
worden?

‘Drie jaar geleden hebben we toenadering gezocht tot het landelijke netwerk
van begaafdheidsprofielscholen. We begonnen met een nulmeting. Het bleek dat
we al heel veel deden. Zo doen we al jaren
mee aan olympiades voor verschillende
vakken, kunnen leerlingen hier buiten
het reguliere lesverband bijvoorbeeld
Russisch, Italiaans, Spaans of Chinees
volgen. We bieden Cambridge Engels aan,
DELF voor Frans en Goethe voor Duits. In

Informatie over de Vereniging
van Begaafdheidsprofielscholen:
www.begaafdheidsprofielscholen.nl.
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november kregen we van het landelijke
netwerk een visitatie en sinds 19 maart
zijn we officieel gekwalificeerd.’

Moet het worden gezien als
een keurmerk?

‘Een keurmerk suggereert dat het af is.
Het is meer een piketpaal op weg naar

De ouders van leerlingen die volgens
ons buiten het reguliere lesaanbod een
extra programma aankunnen, worden
uitgenodigd voor een gesprek daarover.
In elk leerjaar komt ongeveer 10 procent
ervoor in aanmerking. De leerlingen worden zeker in de onderbouw niet helemaal
logelaten. Er zijn vaste begeleidingsmo-

‘Ruimte voor het individuele talent’
perfectie. Daarom is de community zo belangrijk. In het netwerk zitten we nu met
23 andere scholen die brengen en halen.
Het is een kruisbestuiving. Toen we eraan
begonnen, was ik erg benieuwd naar wat
ze van ons vonden. Als je dan terugkrijgt
dat andere scholen ideeën van jou overnemen, is dat natuurlijk heel leuk. Goede
ideeën verspreiden zich als een olievlek.
Je kunt het ook zien als een vliegwiel.’

Hoe selecteert de school extra
begaafde leerlingen?

‘Bij alle leerlingen wordt in het eerste
jaar de objectieve test van het Centrum
voor Begaafdheidsonderzoek Nijmegen
afgenomen. We kijken natuurlijk ook
naar welbevinden en motivatie en naar
wat docenten en de mentor adviseren.

menten. De docent houdt de vinger aan
de pols en stuurt bij als dat nodig is.’

Waar wilt u gefotografeerd worden?

‘In onze collegezaal, met drie leerlingen uit de tweede. Josephine Busman
en Felix Ooteman hebben samen onderzoek gedaan naar rampbestendige
huizen. Annelie Bakker wil zelf chocola gaan maken en verkopen. Daar
komt bedrijfskunde bij kijken, maar
ook scheikunde. De tijd die ze voor
hun project nodig te hebben, kunnen
ze vrijmaken door lessen over te slaan
waarvan ze vinden dat ze de stof net
zo goed zelf kunnen leren. We hebben
daar op school een soort strippenkaart
voor, die de leerlingen bij hun docent
kunnen laten afstempelen.’ <
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 Krimp
Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

Bloeiend openbaar onderwijs

in Oost-Groningen
Werkloosheid in krimpgebieden? Niet bij het openbaar primair onderwijs in OostGroningen! Daar gaan twaalf nieuwe leerkrachten aan de slag in een kwaliteitspool.

H

et klopt dat het aantal leerlingen afneemt in het gebied
van de Stichting Openbaar
Onderwijs Oost Groningen
(SOOOG). Dit gebied bestaat uit de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde. SOOOG heeft daar in totaal 24
openbare basisscholen, waarvan één
(informele) samenwerkingsschool, één
school voor speciaal basisonderwijs en
één voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
Sinds 2007 is het totale aantal leerlingen met ongeveer 15 procent gedaald tot
3400. Daar gaat tot 2020 nog eens 10 procent vanaf. Daarna zal de daling afvlakken, verwachten bestuursvoorzitter Jaap
Hansen en bestuurslid Ted Hulst. Zij gaan
ervan uit dat SOOOG vanaf 2020 ‘een redelijk stabiele positie’ zal hebben, hoewel
het met demografische ontwikkelingen
volgens hen altijd een beetje koffiedik kijken is. ‘We weten niet hoeveel kinderen
de jongeren van nu zullen krijgen, en of
ze hier in de regio blijven.’ Wat dat laatste betreft, zijn Hansen en Hulst positief.
‘We zitten in een gebied met toenemende
kansen. Kijk naar de chemie en techniek.
Daarvan zit landelijk gezien 10 procent
in Delfzijl en daar zit een duidelijke ontwikkeling in. Het Noorden loopt voorop
met wind- en zonne-energie en ook met
bio-energie. In Delfzijl staat al een grote
biocentrale. Je ziet de kansen terug in de
opleidingen. De infrastructuur is ook
prima in orde. Met de A7 en de verdubbeling van de N33 hebben we een goede
verbinding met de rest van Nederland
en met Duitsland. Er is grensoverschrijdende economische samenwerking in
de Eems Dollard Regio. Kortom, in tegen-
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stelling tot wat veel mensen denken, is
Oost-Groningen een regio met potentie,
ook voor hoogopgeleiden.’

Jong talent

Bij een regio met kansen hoort goed onderwijs. Dat is waar SOOOG extra op inzet
met de kwaliteitspool, waarvoor onlangs

van de Hanzehogeschool in Groningen.
Wat ons opvalt, is dat er veel jong talent
is dat vanwege de magere arbeidsmarkt
van de afgelopen jaren ervoor heeft gekozen om na de pabo een masterstudie
te volgen. Sommigen deden er zelfs twee,
bijvoorbeeld onderwijskunde en orthopedagogiek. Hun hart ligt nog steeds bij

‘In onze kwaliteitspool komen
jonge leraren die lesvaardig en
onderzoeksvaardig zijn’
twaalf jonge leerkrachten zijn geworven.
Het geld hiervoor komt uit de 325 miljoen
euro extra die het kabinet voor het onderwijs beschikbaar heeft gesteld, zoals
vorig jaar is afgesproken in het Herfstakkoord. Dat geld is bedoeld om de kwaliteit
van het onderwijs te verhogen en om met
meer handen in de klas de hoge werkdruk
die veel leraren ervaren te verlagen. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris
Sander Dekker van OCW benadrukken
dat de scholen er zelf verantwoordelijk
voor zijn om met het extra geld hun kwaliteitsdoelen te halen.
SOOOG neemt die verantwoordelijkheid,
zo leggen Hansen en Hulst uit. ‘In onze
kwaliteitspool komen jonge leraren die
lesvaardig en onderzoeksvaardig zijn. Zo
kun je een dynamische ontwikkeling in
gang zetten. Voor het eerst dit jaar komen
er studenten van de academische pabo

kinderen op de werkvloer. Daardoor zijn
ze heel waardevol voor het onderwijs.’
SOOOG kan voor de kwaliteitspool
640.000 euro uit het Herfstakkoord gebruiken. Dat is niet genoeg, want de pool
kost 1,6 miljoen. ‘We moeten dus 1 miljoen zelf financieren. Dat kunnen we
doordat we de afgelopen jaren vooruitlopend op de krimp grip hebben gehouden
op onze risico’s. Een deel van het opgebouwde weerstandsvermogen kunnen
we dus voor de kwaliteitspool gebruiken.’

Vergrijzing

Dat de personele ruimte voor twaalf
jonge leerkrachten er ondanks de voortschrijdende krimp is, blijkt uit een eenvoudige rekensom die verband houdt
met het vergrijsde personeelsbestand
van SOOOG. ‘Bijna eenderde van onze
leerkrachten is tussen de 55 en 64 jaar

Krimp

Multifunctioneel
uitzicht

De leerkrachten via de kwaliteitspool krijgen de ruimte om te werken aan
onderzoek en ontwikkeling, zo vertellen bestuurders Jaap Hansen en Ted Hulst.

oud. Dat zijn ongeveer 100 mensen met
een gemiddelde aanstellingsomvang
van 0,65 fte. Door de krimp van 10 procent die we tot 2020 verwachten, verliezen we in onze formatie ongeveer 20 fte.
Je ziet dus dat we meer personeel verliezen dan dat we krimpen. We hebben de
komende jaren dus veel nieuwe mensen
nodig, veel meer dan de twaalf die we nu
aannemen. Daar zijn wij overigens niet
uniek in, dit zie je bij veel meer schoolbesturen in krimpgebieden.’
Hansen en Hulst wijzen erop dat de vergrijzing het risico met zich meebrengt dat
in de organisatie waardevolle kennis en
ervaring verloren gaan. ‘Bij oudere leerkrachten zit veel kwaliteit. Het zijn vaak

mensen die bijvoorbeeld weten hoe je
met combinatiegroepen kunt werken en
hoe je ouderbetrokkenheid organiseert.
Dat leer je niet uit een boekje, daar heb
je onderwijservaring en ook levenservaring voor nodig. Het is daarom goed dat
we de kwaliteitspool nu opzetten, zodat
de jonge generatie de kennis en ervaring
van de oudere generatie kan overnemen.’
De openbare scholen van SOOOG, die in
clusters georganiseerd zijn, krijgen niet
zomaar een leraar uit de kwaliteitspool.
‘Wij vinden dat de scholen binnen vastgestelde kaders hun professionele ruimte
moeten benutten door zelf te bepalen
welke ondersteuning en expertise ze
nodig hebben en waar hun prioriteiten

De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen zit in het multifunctionele centrum
De Meerkant in het dorp Oostwold. Dit is een
modern gebouw uit 2011 met aan de ene kant
uitzicht op het Oldambtmeer bij het deels uitgevoerde villaproject Blauwestad en aan de
andere kant op het groen en in het voorjaar
ook het koolzaadgeel van het Oost-Groningse
platteland. In het gebouw zitten tevens openbare basisschool De Noordkaap, christelijke
basisschool De Lichtboei, buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, praktijken voor
kinderf ysiotherapie en logopedie en de openbare bibliotheek.

liggen als het gaat om innovatie in onderwijskwaliteit. Scholen die gebruik
willen maken van de kwaliteitspool,
moeten duidelijk kunnen aangeven dat
zij willen investeren in kwaliteit en hoe
zij dat willen doen. De inzet van een leraar uit de pool moet zijn gekoppeld aan
een projectplan, waarin onderzoek en
ontwikkeling een belangrijke plaats innemen’, aldus Hansen en Hulst. De inzet
van de leerkracht geldt voor een jaar,
daarna volgt mobiliteit naar een ander
cluster van scholen. < Voor meer informatie over de kwaliteitspool van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
gaat u naar www.sooog.nl/downloads/
kwaliteitspool.pdf.
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congres
Tekst: Michiel Jongewaard
Beeld: Eric Muijderman

VOO-congres over gevolgen van

demografische krimp
Schoolbestuurders in krimpgebieden zoeken mogelijkheden om fusies en samenwerking
makkelijker te maken. De fusietoets, maar ook de soms stroeve samenwerking met katholieke
en protestants-christelijke scholen, leveren de nodige zorgen op. Dat bleek tijdens het VOOcongres over krimp in Amersfoort, waar schoolbestuurders, schoolleiders en MR-leden uit het
openbaar onderwijs met elkaar in gesprek gingen over oplossingen door samenwerking.

O

p de dag van het krimpcongres maakte het Centraal
Bureau voor de Statistiek
(CBS) bekend dat in 2013 de
bevolking van Nederland met 50.000
inwoners is gegroeid. Op 3000 na kwam
die groei terecht in de grootste dertig
gemeenten doordat daar veel kinderen
zijn geboren. Dit betekent voor het onderwijs dat vooral in de grote steden
groei te verwachten is en dat de krimp
op het platteland doorgaat. Dat heeft
grote gevolgen voor de leerlingenaantallen op scholen.

Algemene Ledenvergadering VOO
Directeur-bestuurder Rein van Dijk
gaf een overzicht van het afgelopen
jaar, waarin de VOO sterker heeft
ingezet op de relatie met de leden
en de samenwerking met VOS/ABB.
Hij bedankte voorzitter van de Raad
van Toezicht Marijke van Hees, die
na jarenlange inzet voor de VOO het
stokje overdraagt aan RvT-lid Korrie Louwes. De ledenvergadering
stemde in met het inhoudelijk en
financieel jaarverslag, alsmede met
de begroting voor 2014 en de contributietarieven voor 2015.
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Het VOO-congres stond grotendeels in het
teken van de teruglopende leerlingenaantallen. In verschillende workshops
gingen schoolbestuurders Sake Saakstra (Comperio), Ronny van den Broecke
(Perspecto) en medezeggenschapsexpert
Jeroen Peters in op de gevolgen van de
krimp en de mogelijkheden om de negatieve effecten het hoofd te bieden.

Samenwerken

Sake Saakstra, directeur/bestuurder van
schoolbestuur Comperio, en Jan de Vos,
adviseur van de Vereniging Openbaar

Onderwijs (VOO) concentreerden zich
op de bestuurlijke samenwerking. Saakstra lichtte de situatie in de zuidoosthoek van Friesland toe: ‘Comperio heeft
32 scholen, waarvan 19 kleiner dan 100
leerlingen. Vaak is er in onze dorpen een
openbare en christelijke school. In sommige dorpen ruilen we scholen uit met
het bijzonder onderwijs, maar we vormen eveneens samenwerkingsscholen.’

Fusietoets

Hans Bouwhuis, bestuurder van openbaar schoolbestuur Invitare met tien

congres

echter verondersteld het alleen te doen.
Dat is geen goede professionele houding. Onderwijs vraagt om permanente
reflectie en feedback van leerlingen en
collega’s. Daarom moet je als docent je
ervaringen, vooral de spannende, delen
met je collega’s. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld breuken, maar om de relatie
met de leerlingen.’
‘Sinds 2006 wordt er gezegd: het onderwijs moet terug naar de leraar. Dat is oké,
mits het goed wordt verstaan. Want de
overheid wil professionaliteit niet voorschrijven, maar schrijft leraren wel allerlei andere zaken voor. Dat is niet aantrekkelijk voor de professionele leraar. Het is
prima om het onderwijs terug te geven
aan de leraar, maar dan aan het professionele collectief. Dat vereist een sfeer van
openheid. Af en toe is er controle nodig
en soms wat regels, maar het gaat om
openheid en vertrouwen.’ <

Sake Saakstra van het Friese schoolbestuur Comperio vertelt
over keuzes bij de vorming van samenwerkingsscholen.
scholen in Noord-Limburg, somt de
problemen op: ‘Hoe kan ik de fusietoets
omzeilen, hoe zorg ik voor algemene toegankelijkheid in integrale kindcentra en
hoe voorkom ik het kwijtraken van mijn
brinnummers?’ Over de samenwerking
met het bijzonder onderwijs is hij wel
te spreken. ‘Het is fijn dat de katholieke
scholen in onze omgeving klein zijn, dat
maakt hen een goede gesprekspartner.’

levensbeschouwingen. Maar toch verschillen openbare scholen ook. Terwijl op
sommige openbare scholen christelijke
kerstliederen worden gezongen, zijn er
ook scholen die absoluut geen kerststalletjes willen knutselen. Flora Breemer benadrukte dat de VOO en VOS/ABB juist
de openheid en ruimte voor diversiteit
als belangrijkste waarden zien van het
openbaar onderwijs.

Openbaar onderwijs

Lezing Luc Stevens

Adviseurs Flora Breemer van de VOO en
Marleen Lammers van VOS/ABB bespraken de identiteit en kernwaarden van het
openbaar onderwijs. Openbare scholen
kenmerken zich door hun algemene
toegankelijkheid en gelijkwaardige behandeling van verschillende culturen en

Het VOO-congres werd geopend door Luc
Stevens, emeritus hoogleraar orthopedagogiek en directeur van het NIVOZ. Hij
hield in zijn lezing een pleidooi voor de
professionalisering van het leraarschap:
‘Professionals doen hun werk zelf, maar
ook mét elkaar. In het onderwijs word je

Adviesrapport over
samenwerkingsscholen
Het adviesrapport ‘Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden’ van het
Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht
(NCOR) is naar de Tweede Kamer gestuurd.
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW
had het NCOR gevraagd om te bepalen welke
ruimte de Grondwet biedt voor de versoepeling van de regels voor het vormen van een
samenwerkingsschool. Zijn adviesaanvraag
kwam voort uit de complexiteit van de wetgeving, waarover eerder de Eerste en Tweede
Kamer, de Raad van State en de Onderwijsraad zich hebben gebogen. Op basis van het
advies van het NCOR komt Dekker met een
voorstel voor de aanpassing van de regels
rondom de samenwerkingsschool. De Helpdesk van VOS/ABB heeft een samenvatting
gemaakt, die is te downloaden op de site:
www.vosabb.nl
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Nieuw: studiemiddagen/teamtrainingen
Wanneer je werkzaam bent in het onderwijs, is het belangrijk om je kennis op peil te houden.
De VOO kan uw openbare school hierbij helpen met op maat studiemiddagen en teamtrainingen.
U kunt als team een keuze maken uit een van de onderwerpen, waarbij uw eigen schoolsituatie
wordt meegenomen in het programma.

Studiemiddagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communiceren met ouders; hoe pak je dat aan?
De identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs
De onderzoekende docent
Een slechtnieuwsgesprek voeren
Een sterk schoolprofiel
Efficiënte tussen- en buitenschoolse opvang
Filosoferen met kinderen
Krimp: over fusie en samenwerking
Meer ouders betrekken bij school
Aan de slag met passend onderwijs
Burgerschapsvorming op school
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs (over kernwaarden)
Optimale groepsgrootte
Profiteren van sociale media
Samenwerken met Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Systematisch werken aan onderwijsvernieuwing
Werken aan een optimale schoolwebsite

Na de teamtraining heeft uw team:
• handige tips
• een plan van aanpak
• inspiratie om meteen aan de slag te gaan

Is uw school lid van de VOO, dan krijgt u 15 procent korting.
Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met ons cursussecretariaat,
via 036 5331500 of scholing@voo.nl.

Visie
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de vereniging voor openbare scholen: directie, personeelsleden,
ouders, medezeggenschapsraden en ouderraden krijgen advies en ondersteuning. De VOO kiest principieel voor
een gezamenlijke aanpak. Dat betekent dat onze cursussen en begeleidingstrajecten uitgaan van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van school en ouders, maar vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid, met één doel:
versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Openbaar onderwijs is ‘niet apart, maar samen’.

Vereniging
Openbaar
Onderwijs

Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 rl Almere
Postadres: Postbus 60182, 1320 ae Almere
t 036 533 1500 f 036 534 0464 e voo@voo.nl i www.voo.nl

Onderwijsverslag
Tekst: Martin van den Bogaerdt

Beter onderwijs
of te softe inspectie?

I

Goed nieuws: er zijn steeds minder zwakke en zeer zwakke scholen, ook in
het openbaar onderwijs. Professor Jaap Dronkers gelooft er niets van. Volgens hem
is de Inspectie van het Onderwijs te soft.

n het jaarlijkse Onderwijsverslag
dat de inspectie in april presenteerde, staat dat het aantal zwakke en
zeer zwakke scholen in 2013 verder
is afgenomen. De kwaliteitsverbetering
is volgens de inspectie het resultaat van
de gezamenlijke inzet van bestuurders,
schoolleiders en leraren. ‘Zeker op scholen die voorheen zwak of zeer zwak waren, is een flinke slag gemaakt’, zo staat
in het Onderwijsverslag. Een minpunt is
volgens de inspectie dat nog niet overal
de kwaliteit voldoende wordt geborgd,
maar ook op dat gebied wordt vooruitgang geboekt.

Ondoorzichtig

Professor Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht gelooft niets van
het goede nieuws. In een bijdrage op
het politicologische blog Stuk Rood
Vlees stelt hij dat het aandeel zwakke
en zeer zwakke scholen groter is dan in

het Onderwijsverslag staat. Hij vindt
dat de inspectie ‘ondoorzichtig’ is in de
vaststelling of een school (zeer) zwak is.
Bovendien vindt hij de inspectie te soft.
Daarom pleit hij voor kwaliteitscontro-

Methodologische gaten

Hoofdinspecteur Arnold Jonk reageert
op hetzelfde blog. Hij stelt dat de inspectie voor het beoordelen van scholen een
andere, want veel arbeidsintensievere

‘In de berekening van toegevoegde
waarde van Dronkers zitten
methodologische gaten’
les door wetenschappers. ‘Als buitenstaanders de inspectie en sectorraden
niet scherp zouden houden, zouden zij er
veel gemakkelijker een potje van maken
en na enige tijd de transparantie overbodig verklaren’, aldus Dronkers.

Dronkers en RTL Nieuws
Professor Jaap Dronkers heeft een omstreden reputatie, die extra schade
opliep toen hij moest erkennen dat zijn eigen werk ‘suboptimaal’ is. Dit
had betrekking op de lijst met Cito-scores per school, zoals die afgelopen
najaar door RTL Nieuws is gepubliceerd. Dronkers was door de commerciële
zender ingehuurd om de cijfers te interpreteren. Hij erkende achteraf dat
hij vanwege een gebrek aan goede gegevens ‘creatieve oplossingen’ had
moeten bedenken voor een ‘suboptimaal’ resultaat. Zijn knieval volgde op
kritiek van de Amsterdamse socioloog Thijs Bol en de Maastrichtse hoogleraar en lid van de Onderwijsraad Lex Borghans. Zij benadrukten dat de
Cito-publicatie van RTL Nieuws ernstige tekortkomingen vertoonde, die
mede te wijten waren aan Dronkers.

methode gebruikt dan Dronkers. ‘Scholen verschillen in heel veel opzichten van
elkaar, hebben verschillend beleid en
verschillende omstandigheden. Dit uit
zich ook in verschillende leerlingpopulaties, verschillen die je niet direct kunt
aflezen uit de postcode of het percentage
gewichtenleerlingen.’ Jonk noemt het bijzonder ‘dat Dronkers de uitkomsten van
onze werkwijze vergelijkt met die van
hemzelf, en verschillen denkt te moeten
verklaren door fouten in het werk van
de inspectie.’ Iedere wetenschapper en
iedereen die in het onderwijs werkt, kan
volgens hem ‘methodologische gaten
aanwijzen in de berekening van toegevoegde waarde zoals Dronkers die deed,
die groot genoeg zijn om er een vrachtwagen doorheen te rijden’.
De hoofdinspecteur spreekt tegen als zou
de inspectie te soft zijn, zoals Dronkers
stelt. ‘Wat er wel is gebeurd, is dat de laatste jaren heel veel zwakke scholen zich
verbeterden’, aldus Jonk. <
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 HET GEBOuW
Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

Onderwijsboerderij
maakt school echt Fries
Nieuwbouwwijk Techum
in De Zuidlanden bij
Leeuwarden is genoemd
naar een monumentale
kop-hals-rompboerderij.
Daarnaast staat in Friese stijl
brede school De Zuidlanden.

‘H

et waait hier altijd, ook
als het windstil is’, lacht
directeur Monika Schmidt
van openbare basisschool
De Pionier. Dat geldt ook op de mooie
lentedag met staalblauwe hemel waarop
magazine School! een afspraak met haar
heeft. En het geldt ook eind oktober vorig jaar, als vooral het noorden van Nederland wordt getroffen door een zware
herfststorm. Veel dakpannen van boerderij Techum waaien weg. De leerlingen
zitten nog in gestapelde noodgebouwen
achter de school, maar die houden gelukkig stand. De tijdelijke huisvesting
is nodig, omdat er problemen zijn met
onder andere de klimaatbeheersing en
vocht onder de vloer. De school moet zo
kort na de ingebruikname in 2009 alweer worden verbouwd. Inmiddels zijn
de kinderziektes opgelost. Er is een nieuw
klimaatsysteem aangebracht, waardoor
het niet meer te koud of te warm is, en
onder het gebouw blijft geen water meer
staan. Direct is van de gelegenheid gebruikgemaakt om het interieur helemaal
op te frissen. Bovendien is de indeling op
een aantal punten aangepast. Zo is bij de
ingang de trap wat smaller gemaakt om
een directe doorgang naar de kleuterafdeling te maken. Sinds februari zijn de
leerlingen terug.
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HET GEBOuW 

De klimaatbeheersing is aangepakt.

Oud en nieuw naast elkaar.

‘Het dak refereert aan de
karakteristieke Friese boerderijen’
Dak tot aan de grond

De Japanse architect Yushi Ueahra van
het Amsterdamse bureau Zerodegree
Architecture schrijft op internet dat hij
met zijn onderwerp wil aansluiten op
de ‘culturele identiteit’ van het Friese
platteland met zijn karakteristieke
boerderijen. Een kenmerkend element
dat hij overneemt, is het dak dat vrijwel tot de grond toe doorloopt. Het ontwerp komt des te sterker tot uiting als
het wordt gezien in combinatie met de
naastgelegen monumentale boerderij
Techum.
Het schuine dak brengt met zich mee
dat het beschikbare oppervlak op de begane grond aanmerkelijk groter is dan
op de etages. Dat is de reden waarom
de ruime sportzaal beneden zit. Een ander element dat vanwege het schuine
dak in het hele gebouw terugkeert,
zijn de grote zolderramen die kunnen
worden opengeklapt. In de lokalen op
de hoeken komt het heldere daglicht
daardoor van twee kanten binnen. Het

Het karakteristieke dak met zolderramen.

is niet voor niets dat de school in 2010
de Velux Trophy krijgt, genoemd naar
de bekende producent van dakramen.

Tijdelijke inwoning

Behalve openbare basisschool De Pionier zitten in het gebouw de christelijke
basisschool Klaverblad en de roomskatholieke daltonschool De Sprong.
Officieel is het tijdelijke inwoning, legt
directeur Schmidt uit. Het gebouw is
berekend op ongeveer 375 leerlingen,
maar door de economische crisis zijn er
in De Zuidlanden veel minder woningen dan gepland. De Pionier begint in
2009 op deze locatie met een handjevol
leerlingen. Inmiddels zijn het er ongeveer 130, maar de groei die bij de planning van de nieuwbouwwijk was voorzien, wordt bij lange na niet gehaald.
De Zuidlanden is een brede school met
voorzieningen voor kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk. Het gebouw
wordt ook gebruikt voor sportactiviteiten. <

Ruim lokaal met royale lichtinval.

Sport en bewegen in zaal op begane grond.
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 Onderwijsinnovatie
Tekst: Lucy Beker
Beeld: Rick Keus

Een vol programma
buiten schooltijd

Het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel wil zijn leerlingen naast het gewone
lespakket nog veel meer bieden. Er wordt een extra programma opgezet met allerlei
activiteiten, workshops en clinics, buiten schooltijd en facultatief. ‘We weten dat kinderen
graag willen leren, zeker als ze het zelf mogen bepalen. Daar zetten we op in’.

R

ector-bestuurder Ad Keller is
enthousiast. ‘We halen de maatschappij de school in’, zegt hij.
‘Want ik wil dat kinderen op
school niet alleen leren, maar ook in aanraking komen met de maatschappij. De
dynamiek van de buitenwereld integreren wij dus in de school. Hoe? Bijvoorbeeld
door gastcolleges van universiteiten en
hogescholen, sportclinics of korte cursussen over wetenschap of ondernemerschap.
Of toneel, maar dan een serie lessen van
een dramadocent, dus meer dan een enkele rol leren voor een voorstelling. Maar
ik denk ook aan ouders of omwonenden
die een middag over hun beroep komen
vertellen.’
Dit noemt Keller ‘de open leeromgeving’: niet in de zin van een fysieke open
ruimte, maar als een manier van werken
en denken in samenwerking met maatschappelijke organisaties. De school zal
straks tussen 8 en 18 uur bruisen van de
activiteiten, dus ook nog ver na de reguliere lessen. Kinderen kunnen zelf inte-

kenen op een activiteit. Keller denkt dat
juist dit facultatieve karakter het sterke
punt van het concept is. ‘De deelnemers
zijn daardoor altijd gemotiveerd en geïnteresseerd. Ja, natuurlijk zullen er kinderen zijn die liever naar huis gaan. Dat
mag. Maar het aanbod wordt zo inspirerend, dat ik verwacht dat steeds meer
kinderen mee gaan doen. We gaan ze als
het ware verleiden.’
De open leeromgeving doorbreekt het
‘klassendenken’. Aan een sportieve of

Ouders participeren

Officieel start het Krimpenerwaard College volgend jaar met het extra aanbod.
Maar deze school heeft van oudsher een
traditie van buitenschoolse activiteiten,
en dus draait er al een en ander: boksen,

‘Het facultatieve karakter
is het sterke punt’
creatieve activiteit kunnen immers heel
goed leerlingen van verschillende leeftijden meedoen. Daarnaast kan er een
aanbod zijn voor alleen onder- of alleen

Ad Keller is enthousiast: ‘Dit doorbreekt het klassendenken.’
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bovenbouwleerlingen, bijvoorbeeld een
lessencyclus filosofie, maar dan wel voor
mavo-, havo- en vwo-leerlingen door elkaar. ‘Zo krijg je allemaal dwarsverbanden in de school’, zegt Keller.

filosofie, toneel. Dat aanbod wordt gefaseerd uitgebouwd. Dit schooljaar is vooral
aandacht besteed aan de communicatie
en de voorbereiding. Er is veel uitgelegd

Klassengrootte

Keller in de aula van zijn school: ‘Kinderen attenderen op hun talenten’.
aan docenten, leerlingen en ouders. ‘Andere scholen hebben vaak ook een breed
aanbod, maar dit concept is anders omdat
er nieuwe impulsen van buiten komen’,
zegt Keller. ‘We halen ook het jongerenwerk de school in en organiseren doeactiviteiten zoals een workshop fietsenmaken. Het kan echt van alles zijn.’
De ouders reageerden direct positief en
de MR steunde het plan unaniem. ‘Het
bleek zelfs dat 90 procent van de ouders
wel een participerende rol wil spelen’,
zegt Keller. ‘Ze willen bijvoorbeeld ondersteuning geven bij een kook-clinic, of iets
over hun eigen beroep komen vertellen.
Zo geven de ouders zelf vorm aan de open
leeromgeving.’

Geen verplicht werk

De docenten toonden zich deels enthousiast, deels afwachtend. Keller vindt dat
logisch: ‘Niet iedereen ziet het meteen
zitten en dat is geen probleem. Want dit
deel van het werk wordt echt niet verplicht, niet voor leerlingen en ook niet
voor docenten. Toch denk ik dat veel
leraren het leuk vinden om naast hun
vakgebied ook eens iets over hun hobby
te vertellen. Een van hen riep bijvoorbeeld meteen: ‘Ik wil ze wel schaken leren’. Zo kunnen ook zij bijdragen, maar
dat hoeft dus niet. Wel verwachten we
van de leraren dat ze kinderen motiveren
en attenderen op hun talenten. Leerlingen hebben ook aangegeven dat ze dat
verwachten. Ze willen graag horen: die
dramalessen zijn echt wat voor jou! Of:

jij gaat toch zeker naar dat gastcollege
over chemie? Er zal best een knop om
moeten bij leerlingen en ouders om in te
schrijven voor extra les. Het is een mentale omslag. Maar we kunnen kinderen
zo veel extra’s meegeven.’
Niet alleen binnen de school worden de
plannen van Keller positief ontvangen.
‘Ik had nooit gedacht dat er al meteen
zoveel reacties van externen zouden
komen’, vertelt hij. ‘Na een stuk in een
plaatselijke krant werd ik meteen gebeld
door hogeschool Inholland, die graag
gastcolleges wil verzorgen. Natuurlijk
heeft het hoger onderwijs er belang bij
dat leerlingen de juiste keuzes maken
voor hun vervolgopleiding, dus hier
snijdt het mes aan twee kanten. Een serie gastcolleges zegt meer dan een mooi
opgetuigde voorlichtingsdag’.

Vakmanschap

Voorlopig wordt het aanbod op één dag
per week geconcentreerd. Soms wordt
er een cursus gegeven waar leerlingen
een certificaat mee kunnen verdienen.
Keller verwacht dat ze dat op prijs stellen. ‘Maar intussen verwaarlozen we
natuurlijk niet onze corebusiness: opleiden voor een diploma, goed lesgeven
en omgaan met verschillen. We verwachten in het reguliere deel van ons
onderwijs vakmanschap van onze leraren. Daarnaast zetten we in op ICT.’ Volgend jaar krijgt het Krimpenerwaard
College een nieuw schoolgebouw met
een complete infrastructuur van glas-

De financiering: niet
uit het schoolbudget
Ad Keller was een van de sprekers op de
conferentie ‘Lef’ in februari, georganiseerd
door VOS/ABB, over innovatief onderwijs.
VOS/ABB wilde daar laten zien hoe scholen met lef van gebaande paden af durven
om hun onderwijs naar een hoger plan te
tillen. Behalve Keller van het Krimpenerwaard College spraken ook Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap
Hugo de Groot in Rotterdam, en Elly Loman
van het Vathorst College in Amersfoort.
De meestgestelde vraag die Keller kreeg,
was hoe de school deze open leeromgeving met al die extra lessen financiert.
‘Niet uit het gewone schoolbudget’, zegt
Keller meteen. ‘Voor de open leeromgeving zoeken we creatief naar financiële
oplossingen. Sommige partijen zullen het
belangeloos doen. Het bedrijfsleven wil
misschien wat sponsoren. En het lijkt ook
reëel om in sommige gevallen een kleine
bijdrage aan de deelnemers te vragen: bijvoorbeeld voor de ingrediënten van een
kookworkshop. Maar daarbij geldt dat die
bijdrage nooit een drempel mag zijn. Ieder
kind moet de kans hebben deel te nemen.’

vezel en wifi. Dan krijgen allereerst
alle mavo2-leerlingen een tablet-pc, en
daarna gaan elk jaar meer klassen over
op een device. <
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kort nieuws

CNV
Onderwijs
verontrust over
mannentekort
Pabo’s en schoolbesturen moeten meer doen om mannen te
verleiden tot een baan in het
onderwijs. Dat vindt CNV Onderwijs.
Sinds 2003 is het percentage mannelijke leraren in het primair onderwijs gedaald van 22,8% tot
15,6% in 2012. Volgens CNV Onderwijs is dit ‘verontrustend’, omdat divers samengestelde teams
beter presteren. Uit een enquête
onder de leden van de vakbond
blijkt dat vooral een beter salaris
en meer carrièremogelijkheden
worden gezien als manieren om
meer mannen voor de klas te krijgen. Ook een ‘zakelijker cultuur’
en ‘meer nadruk op techniek en
praktische vaardigheden’ worden
daarbij genoemd.
In een reactie op BNR Nieuwsradio liet de Vereniging Openbaar
Onderwijs (VOO) weten het oneens te zijn met de stelling ‘scholen moeten meer geld uittrekken om mannen voor de klas te
krijgen’. Woordvoerder Michiel
Jongewaard: ‘Wij zijn groot voorstander van de gelijkheid van
mensen, en dus tussen mannen
en vrouwen. Het is onzinnig om
meer geld te stoppen in salarissen
van mannelijke leerkrachten, alleen maar om meer mannen voor
de klas te krijgen. Het is jammer
dat er weinig mannen in het onderwijs werken, maar als je geld
wil investeren doe je dat in de
kwaliteit van docenten.’ <
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Meldpunt ‘ik mag geen
eindexamen doen’
Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) heeft een meldpunt opgericht voor
scholieren die op grond van tegenvallende resultaten in hun examenjaar door de
school worden uitgesloten van deelname aan de centrale examens.
Volgens de wet mogen tegenvallende resultaten geen reden zijn om een scholier
van deelname uit te sluiten. Toch krijgt
het LAKS ieder jaar klachten van scholieren waaruit blijkt dat dit gebeurt. Het is
voor scholen niet verboden om scholieren uit te sluiten van hun eindexamens,
maar dat mag alleen als de scholier zich
schuldig maakt aan ‘onregelmatigheden’. Tegenvallende resultaten of niet

nagekomen afspraken vallen daar niet
onder. In 2012 beloofde minister Van
Bijsterveldt dat de Inspectie van het
Onderwijs scholen die zich niet aan wet
houden, op de vingers zou tikken. Volgens het LAKS heeft dit wel enig effect
gehad, maar is het meldpunt toch nodig.
< Het meldpunt ‘Ik mag geen examen
doen’ is bereikbaar via 020 - 5244 060 of
info@laks.nl.

Versterking medezeggenschap:
de ‘kleine lettertjes’ in de praktijk
De organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders werken samen om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken. Een
gezamenlijk project moet leiden tot een praktische uitwerking van het eerder
opgestelde ‘advies goede medezeggenschap’. Met praktische handleidingen, modelreglementen en inspirerende voorbeelden worden de ‘kleine lettertjes’ in de
wetten en reglementen aangevuld.
Aanleiding voor het advies goede medezeggenschap is de evaluatie van de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS) in
2012. Hoewel leden van medezeggenschapsraden en GMR’en redelijk tevreden waren, bleek uit het onderzoek dat
de MR en GMR nog te weinig als kritische
partners op school functioneren. Ook is
de informatieverstrekking aan de (G)MR
vaak gebrekkig.
De adviezen van de stuurgroep, waarin
VOO-adviseur en medezeggenschap-ex-

pert Janny Arends zitting heeft, zullen
uiteindelijk onderdeel vormen van de
Code Goed Bestuur. De samenwerkende
organisaties ontwikkelen praktische
handleidingen en modelreglementen. Daarnaast worden in de loop van
dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd. De nieuwe website
www.versterkingmedezeggenschap.
nl zal alle informatie bundelen.
< Meer informatie? Janny Arends,
j.arends@voo.nl of 06 1696 1745.

AAN HET WOORD 
Lianne van Lith en Marjolijn van Dorp zijn de auteurs van het boek Ouders uit elkaar,
heb ik dat!. Het boek is geschreven voor jongeren met gescheiden ouders.

School als veilige plek
na scheiding

Online bestellen

Het boek Ouders uit elkaar, heb ik dat! van
Lianne van Lith en Marjolijn van Dorp is
voor jongeren vanaf 12 jaar. Er staan verhalen in van jongeren en ook tips en acties die
hun inzicht kunnen geven in hun situatie.
Scholen kunnen het boek gebruiken om
samen met de leerling in gesprek te gaan.
Ouders uit elkaar, heb ik dat! kost 14,95 euro.
U hoeft de verzendkosten à 1,99 euro niet
te betalen als u het boek voor 1 juli 2014
bestelt via www.oudersuitelkaar.com en
daarbij de code ‘VOSABB’ vermeldt.

In Nederland worden ieder jaar zo’n 70.000 kinderen geconfronteerd
met de scheiding van hun ouders. Dat zijn circa acht kinderen per
uur. Hoeveel kinderen van uw school hebben gescheiden ouders? Ze
willen praten over de scheiding, hoewel zij dit meestal niet uit eigen
beweging doen. Eén op de vier kinderen geeft aan ‘scheidingsleed’
te ervaren.
Een scheiding brengt voor de ouders maar ook voor hun kinderen een
periode van stress, emoties en onzekerheden met zich mee. Het is niet
verwonderlijk dat deze kinderen in de scheidingsperiode minder presteren op school. Zij hebben door hun thuissituatie zoveel te verwerken,
dat er minder aandacht kan uitgaan naar schoolprestaties. Het onderpresteren houdt niet altijd op na de eerste hectische scheidingsperiode.
Zelfs tot in hun volwassenheid kunnen kinderen last ondervinden van
de scheiding van hun ouders. Vooral als de ouders in hun onderlinge
strijd verwikkeld blijven.

Emoties uiten

De school kan een veilige plek zijn voor kinderen om hun emoties te
laten zien. Waar het kind bij zijn ouders geen ruimte voelt om zijn emoties over de scheiding te uiten, kan hij die gelegenheid binnen de school
wel ervaren. In het meest positieve geval zal een kind op school een
vertrouwenspersoon vinden om mee in gesprek te kunnen gaan. In
andere situaties kan een kind binnen de school, door zijn verminderde
concentratie en prestaties, indirect laten blijken dat hij moeite heeft met
de scheiding. Schoolverzuim, afwijkend gedrag, minder tijd besteden
aan huiswerk of om extreem positieve bevestiging vragen bij de leraar
kunnen signalen van kinderen zijn, waaruit de school kan afleiden dat
ze problemen ondervinden door de scheiding.

Helder protocol

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

Ondanks de vele kinderen met gescheiden ouders, weten scholen zich
nog niet altijd goed raad met hen. Wij willen hiertoe de volgende ideeën
noemen. Zorg ervoor dat de school een helder protocol heeft hoe te handelen bij scheidingen, zodat het niet van de leraar afhangt hoe de ouders
en het kind worden benaderd. Zoek actief contact met het kind en met
beide ouders. Daarbij staat het belang van het kind natuurlijk steeds
voorop. Integreer het thema ‘Gezin en scheiding’ in het lesprogramma,
zodat dit binnen uw school bespreekbaar wordt. <
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Vlaanderen
Tekst: Martin van den Bogaerdt
Beeld: Ronny van Aerschot

Onderwijs over de grens
Meer discipline, vanaf 2,5 jaar geen dure kinderopvang meer nodig en technisch onderwijs
dat op de praktijk aansluit. Dat zijn veelgehoorde argumenten voor ouders in het zuiden
van het land om te kiezen voor een school in Vlaanderen.

H

et aantal leerlingen dat in Nederland woont en in Vlaanderen op school zit, heeft een
nieuw record bereikt. ‘In het
schooljaar 2012-2013 piekte het op 6907’,
becijfert Patrick Poelmans. Hij is hoofd
van de afdeling Scholen basisonderwijs,
centra voor leerlingenbegeleiding en
deeltijd kunstonderwijs van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi),
de in Brussel gevestigde Vlaamse tegenhanger van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Poelmans was onlangs een
van de sprekers tijdens een bijeenkomst
in Kalmthout bij Antwerpen over grensoverschrijdende samenwerking op het

gebied van onderwijs tussen Nederland
en Vlaanderen. Deze bijeenkomst was
georganiseerd door VOS/ABB en het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
(OVSG).

Verhouding 1 op 11

Als de Nederlandse kinderen die in
Vlaanderen wonen worden meegeteld,
rekent hij verder, ging het in het schooljaar 2012-2013 om bijna 30.000 leerlingen.
Er zijn daarentegen maar weinig Vlaamse kinderen die in Nederland naar school
gaan. ‘Voor elke Belgische scholier die in
Nederland middelbaar onderwijs volgt,

Media-aandacht
Vlaamse kranten besteden na de bijeenkomst van VOS/ABB en OVSG in
Kalmthout aandacht aan het almaar groeiende aantal Nederlandse leerlingen dat naar scholen in België gaat.
De Morgen en De Standaard citeren onder anderen senior beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Hij zet de groei van het aantal Nederlandse leerlingen op Vlaamse scholen in het kader van de gevolgen van
demografische krimp in Nederland. ‘Intussen zijn er heel wat scholen in de
Nederlandse grensstreek die de leslokalen niet meer gevuld krijgen’. Deze
problematiek speelt bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.
Krimp is een fenomeen dat in Vlaanderen niet speelt. Integendeel: in steden
als Brussel, Antwerpen en Gent moeten er de komende jaren veel scholen
worden bijgebouwd, omdat er duizenden extra leerlingen komen.
Ook meerscholendirecteur Leo Soffers van de Stichting Samen Onderwijs
Maken (SOM) voor openbaar primair onderwijs in Bergen op Zoom en
omgeving komt in de Vlaamse kranten aan het woord. Hij wijst erop dat
veel Nederlandse ouders voor onderwijs in Vlaanderen kiezen omdat dat
goedkoper is. ‘In België is er de maximumfactuur in het basisonderwijs,
waardoor de kosten beperkt blijven. Dat kennen we in Nederland helemaal
niet’, aldus Soffers.
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komen er nu elf Nederlandse leerlingen
bij ons naar school’, aldus Poelmans. ‘Op
basis van de gemiddelde kostprijs van
een leerling in Vlaanderen, zou je kunnen stellen dat Vlaanderen ongeveer 40
miljoen euro per jaar kwijt is aan onderwijs aan leerlingen uit Nederland.’ Dat
de financiële weegschaal iets minder
uit evenwicht is dan op het eerste gezicht
lijkt, zo legt hij uit, komt doordat kinderen van Vlaamse expats naar scholen
van de Stichting Nederlands Onderwijs
in het Buitenland kunnen. Het mag echter duidelijk zijn dat het aantal Nederlandse leerlingen op Vlaamse scholen
veel groter is dan het aantal kinderen
van Vlaamse expats.
De financiële kwestie is volgens Poelmans in de politiek in Vlaanderen niet
echt een onderwerp. Er wordt wel af en
toe een vraag over gesteld in het parlement, maar de trek van Nederlandse leerlingen over de grens wordt door Vlaamse
politici en beleidsmakers toch vooral gezien als onlosmakelijk verbonden met
het vrije verkeer van personen binnen
de Europese Unie. In het uiterste noorden
van Frankrijk is een zelfde fenomeen te
zien. Daar kiezen veel ouders voor een
school in Franstalig België. Poelmans
waagt zich als vertegenwoordiger van
een Vlaamse organisatie overigens niet
aan uitspraken over de oorzaken van dit
verschijnsel aan de andere zijde van de
taalgrens.

Duizenden euro’s besparen

Het financiële voordeel voor Nederlandse
ouders die bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant of Limburg wonen, zit
hem vooral in de kleuterschool. In Vlaanderen kunnen kinderen al vanaf 2,5 jaar

Lagere school De Oogappel in Zoutleeuw.

‘Nederlandse ouders kunnen
duizenden euro’s besparen’
naar gratis kleuteronderwijs, terwijl dat
in Nederland pas mogelijk is vanaf 4 jaar.
Dit betekent dat anderhalf jaar lang geen
duurbetaalde Nederlandse kinderopvang
meer nodig is. Nederlandse ouders kunnen op deze manier dus duizenden euro’s
besparen.
Een andere Vlaamse regeling die Nederlandse ouders over de grens kan trekken,
is de zogenoemde maximumfactuur.
Dat is de maximale ouderbijdrage die
Vlaamse scholen mogen vragen. Poelmans legt uit dat Vlaamse scholen in
ruil voor dat maximum van de Vlaamse
overheid extra geld krijgen: ‘Daar kunnen Nederlandse ouders dus ook van
genieten.’ In het kleuteronderwijs ligt
de maximumbijdrage afhankelijk van
de leeftijd van het kind tussen de 25 en
40 euro per jaar, in het lager onderwijs
(vanaf de Nederlandse groep 3) is dat 70
euro per jaar. Deze maximale bedragen

worden niet noodzakelijk door alle scholen in rekening gebracht. In aanloop naar
de verkiezingen op 25 mei pleiten sommige partijen in Vlaanderen ervoor om
de maximumfactuur ook in te voeren
voor de eerste graad (onderbouw) van
het secundair onderwijs.

Streng en gestructureerd

Er zijn zeer zeker niet alleen financiële redenen voor Nederlandse ouders om voor
het Vlaamse onderwijs te kiezen. Een
vaak gehoord argument is dat Vlaamse
scholen worden beschouwd als streng
en gestructureerd. Kinderen staan er
bijvoorbeeld in de rij als ze naar binnen
gaan. De Vlaamse school zou ook meer
aandacht hebben voor discipline.
De behoefte van ouders voor structuur
en discipline lijkt zich te weerspiegelen
in de trend in Vlaanderen dat steeds
meer ouders ervoor kiezen hun kinde-

ren op internaat te doen. Ook steeds
meer Nederlandse ouders kiezen daarvoor, zegt Poelmans. Terwijl in Nederland het aantal internaten op één hand
te tellen is, zijn er in Vlaanderen 136 van.
Een voorbeeld van een Vlaams internaat
met veel Nederlandse leerlingen is de
Campus Salvator in Achel-Hamont in de
Lage Kempen, net over de grens tussen
Valkenswaard en Weert.
Sommige politici in Vlaanderen suggereren dat de groeiende belangstelling
voor het Vlaamse onderwijs ook te maken kan hebben met de ontevredenheid
in Nederland over de onderwijshervormingen van de afgelopen twintig jaar.
‘Het lijkt erop dat bij jullie de gedachte
leeft dat wij daar in Vlaanderen minder
ver in zijn gegaan.’ Wat het secundair
onderwijs betreft, signaleert Poelmans
dat de aandacht van Nederlandse ouders
sterk uitgaat naar technische scholen, die
in Vlaanderen over het algemeen een
meer praktijkgerichte aanpak kennen
dan de vmbo’s in Nederland. Twee technische scholen in Maaseik (ter hoogte
van Midden-Limburg) en Lanaken (bij
Maastricht) springen eruit. Deze scholen trekken in totaal ongeveer duizend
Nederlandse leerlingen. <
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 Campus Hoogvliet
Tekst: Lucy Beker
Beeld: Anne Reitsma

Máxima onder de indruk
van Campus Hoogvliet
De splinternieuwe Campus Hoogvliet is zo’n bijzonder project, dat niemand minder dan
koningin Máxima de officiële opening kwam verrichten. Tot haar verrassing stond de
koningin ineens oog in oog met een levensgroot portret van zichzelf. Een werkstuk van
leerlingen van het openbare Einstein Lyceum, een van de scholen op de campus. Máxima
was zichtbaar onder de indruk.

‘W

at een talent’, zei ze
aan het eind van haar
rondleiding. ‘Ik word
hier echt blij van.‘ De
campus zelf vond ze ‘heel vernieuwend’.
Haar komst was voor de scholieren, maar
ook voor Hoogvliet een echte opsteker.
Het gereedkomen van de nieuwe schoolcampus geeft deze deelgemeente van
Rotterdam een flinke impuls. Er is fors
in geïnvesteerd: in totaal zo’n 70 miljoen
euro. Drie onderwijsinstellingen hebben
hier een nieuw gebouw gekregen, naast
een sportgebouw, een woongebouw en
een art-studio op hetzelfde terrein. ‘Dit
is een diepte-investering in de samenleving’, zei burgemeester Aboutaleb, die de
koningin ontving.

Aboutaleb wees daarbij op ‘de unieke samenwerking’ tussen de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en de
drie scholen. Dat zijn naast het openbare
Einstein Lyceum voor vmbo t/g, havo en
vwo, het protestants-christelijke Penta
College voor vmbo en de Veiligheidsacademie van het ROC Zadkine voor mbo.
Directeur Rob de Haan van het Einstein
Lyceum vertelt dat er een proces van zeker zeven jaar aan de bouw van de campus vooraf is gegaan. ‘Het kostte tijd om
al die partijen bij elkaar te krijgen, maar
er is goed over nagedacht om een eind
te maken aan de versnippering in het
aanbod. Sinds een paar jaar hebben de
twee vo-scholen allebei een nieuw management en dat groeit naar elkaar toe.’

Verrast bekijkt Máxima haar eigen portret. ‘Ze vroeg of het moeilijk was om dit
te maken’, vertellen Sabine en Samantha uit 5 havo achteraf. ‘En wij zeiden ja’.
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Van krijt naar smartboards

Beide vo-scholen waren echt toe aan
nieuwbouw; hun oude gebouwen waren
‘op’ en uit de tijd. ‘Dit is voor ons een geweldige vooruitgang’, zegt De Haan. ‘In
het oude gebouw werkten we nog met
krijt, nu hebben alle lokalen een smartboard. Ook hebben we glasvezel en wifi
in het hele gebouw. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Bovendien kunnen de jongeren hier weer trots
zijn op hun school.’
Het Einstein Lyceum gaat de komende
tijd investeren in het gebruik van ICT in
het onderwijs. Een groep docenten gaat
een speciale post-hbo-opleiding volgen:
‘Onderwijs en moderne media’ aan de
Hogeschool Leiden. ‘We willen de multimedia echt gaan toepassen in de lespraktijk, we gaan nieuwe activerende
lesmethodes inzetten’, aldus De Haan.
‘De jonge docenten die we de afgelopen
jaren hebben aangetrokken, hebben er

Koningin Máxima in het nieuwe Einstein Lyceum, waar leerlingen de door hen gemaakte kleurrijke portretten van eigentijdse helden laten zien.

‘Op de campus zullen allerlei
dwarsverbanden ontstaan’
echt zin in en zij slepen de rest ook mee
in hun enthousiasme’.
Het nieuwe gebouw van het Einstein
Lyceum, dat boven de begane grond nog
vier verdiepingen telt (‘trappenlopen is
gezond’), heeft behalve gewone lokalen
en een sciencelab, ook op elke verdieping
een open leercentrum voor zelfstandig
werken. Het gebouw is opgetrokken in
dezelfde stijl als de andere gebouwen op
de campus, naar een ontwerp van architect Wiel Arets. Hij heeft gekozen voor
veel glas, met daarin een klein dessin
verwerkt. Door gekleurd glas in de trappenhuizen heeft elk gebouw zijn eigen
sfeer gekregen. De scholen zijn door al dat
glas heel licht en transparant.

Turnhal en geluidsstudio

Direct tegenover het Einstein Lyceum
ligt het grote nieuwe sportgebouw met
een klimwand en een turnhal waar ook
plaatselijke verenigingen gebruik van
maken. Daarnaast is de art-studio gebouwd, met een theatertje, een danszaal
en een geluidsstudio. Elders op de campus is een restaurant ingericht dat wordt

gerund door de vmbo- en mbo-leerlingen
van Penta en Zadkine. En dan staat er nog
een woongebouw met 94 studio’s en 16
studentenkamers, bestemd voor jongeren die in Rotterdam aan hbo of universiteit studeren.
‘Door deze inrichting zullen allerlei
dwarsverbanden ontstaan’, zegt De
Haan. ‘Bewoners en gebruikers gaan
elkaar tegenkomen. Onze leerlingen
zien straks dagelijks de studenten van
de Veiligheidsacademie lopen in hun
mooie uniformen. Zadkine biedt hier
onder meer vooropleidingen voor de po-

litie en de Koninklijke Marechaussee. Die
beroepen komen nu veel meer in beeld bij
onze leerlingen, dat zal zeker belangstelling wekken.’
‘Al die verschillende studenten geven ook
een leuke dynamiek op het terrein’, vult
Mirjam Berkhout aan, eveneens directielid van het Einstein Lyceum. ‘We willen
de samenwerking zoeken met de andere
instellingen. In eerste instantie denken
we aan een gezamenlijk sporttoernooi,
een voorstelling in de art-studio of een
personeelsetentje in het restaurant .’
De Haan en Berkhout zien de belangstelling voor hun school meteen groeien. De
campus ligt vlakbij metrostation Zalmplaat en is daardoor goed bereikbaar.
Het Einstein Lyceum telt nu nog 500
leerlingen, maar de directie verwacht
dat de toeloop vanuit Spijkenisse, Pernis
en Albrandswaard het komend jaar zal
stijgen. <

Einstein in ‘Blauw bloed’
Het EO-televisieprogramma ‘Blauw bloed’ besteedde op zaterdag 12 april
uitvoerig aandacht aan het bezoek van koningin Máxima aan Campus
Hoogvliet. De gebouwen van de campus, de ontvangst van de koningin, de
openingshandeling, de leerlingen van het Einstein Lyceum met hun kunstwerken en de reactie daarop van Máxima: het is allemaal in beeld gebracht.
Het hele programma is terug te zien op www.uitzendinggemist.nl; het item
over de Campus Hoogvliet begint op 13.48 minuten.
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 Studiekeuze
Tekst: Karin van Breugel
Beeld: Emmy Fiezee

Opleiding of beroep kiezen?

Zo help je leerlingen!
Leerlingen vinden het moeilijk om goede keuzes te maken voor hun leerloopbaan
en vervolgopleiding. Docenten vinden het lastig om hen daarbij te begeleiden.
Decanen Inge Kirsten en Sjoerd Franken vertellen hoe zij hun leerlingen helpen.

H

oe kun je leerlingen het beste
adviseren over hun toekomst?
De Stichting Beroepsplatforms
VMBO (SPV) merkte begin
2010 dat heel veel docenten met deze
vraag worstelen. Toen SPV een professionaliseringsproject over dit onderwerp lanceerde, hadden zich binnen enkele dagen
tientallen scholen aangemeld.
Een van de mensen die direct enthousiast
waren, is Inge Kirsten, schoolcoach en decaan op het Buitenhout College in Almere. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
(LOB) heeft op haar school van oudsher
een belangrijke plaats. In alle leerjaren
worden LOB-activiteiten aangeboden.
Inge: ‘Als vmbo-school vinden we het
belangrijk dat leerlingen in alle leerjaren
in contact komen met het beroepsleven.
We willen dat ze goede beroepsbeelden
krijgen en dat ze uiteindelijk een vervolgopleiding kiezen die bij hen past.’

Gezellig verslagje

Inge Kirsten hoorde bij de eerste groep
docenten die de SPV-training volgde.
Daar maakte ze onder meer kennis met
loopbaanreflectiegesprekken. Tijdens
traditionele loopbaangesprekken krijgen leerlingen met name informatie,
bijvoorbeeld over studierichtingen en
werk. Bij dat soort gesprekken wordt er
vooral tegen de leerling gepraat, om het
maar eens ongenuanceerd te zeggen.
Een loopbaanreflectiegesprek is fundamenteel anders. Inge Kirsten: ‘Wij laten
de leerlingen in alle leerjaren zoveel
mogelijk ervaringen opdoen die met
hun leerloopbaan en de arbeidsmarkt te
maken hebben. Ze leggen bijvoorbeeld
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‘Denk na of je straks ook werk kunt
vinden in het beroep van je keuze’
bedrijfsbezoeken af, lopen mee op het
mbo en bezoeken open dagen. Je kunt ze
hier natuurlijk wel een gezellig verslagje
laten maken, maar daarmee bereik je
niet zoveel. Het gaat er juist om dat je de
leerling gericht bevraagt op wat hij heeft
meegemaakt. Daar is zo’n loopbaanreflectiegesprek heel geschikt voor. Dan
ben je in dialoog met de leerling. Je helpt
hem om te reflecteren op de ervaring en
op zijn eigen kwaliteiten en drijfveren.
En om de cirkel rond te maken, bepaal je
aan het eind van het gesprek wat de volgende stap is die de leerling gaat zetten.
Welke volgende ervaring wil de leerling
opdoen en welke mensen in zijn netwerk

kunnen de leerling daarbij helpen? Door
de loopbaanreflectiegesprekken krijgen
leerlingen een beter beeld van zichzelf,
van beroepen en van de maatschappij
en niet te vergeten: van hun eigen mogelijkheden.’

Ook ouders doen mee

Op het algemeen toegankelijke Buitenhout College zijn de loopbaanreflectiegesprekken inmiddels helemaal ingeburgerd. Samen met een collega trainde
Inge alle docenten uit de bovenbouw en
binnenkort start de training voor alle
onderbouwdocenten. De school gaat
echter nog een flinke stap verder door

Studiekeuze

maken. Ik raad leerlingen niet af om zo’n
opleiding te kiezen, maar ik vind het wel
belangrijk dat ze zich ervan bewust zijn
dat de banen niet voor het oprapen liggen. Je moet wel héél goed zijn om daarmee een bestaan op te bouwen.’

Dromen mag

Inge Kirsten: ‘Leerling moet goed beeld krijgen van de beroepen, maar ook van zichzelf’
ook ouders actief te betrekken. In april
is de tweede training voor ouders van
start gegaan. Kirsten is blij met de zestien enthousiaste deelnemers: ‘De driehoek ouders-leerling-school is gigantisch
belangrijk. Uit een rapport van het LAKS
(Landelijk Aktie Komitee Scholieren)
blijkt dat ouders en andere familieleden
nog steeds heel veel invloed hebben op de
studiekeuze van hun kind. Tijdens deze
training laten we ouders ervaren hoe zij
hun kind kunnen helpen om een goede
keuze te maken. Ze gaan daarbij dezelfde
methodiek hanteren als de docenten.’

Arbeidsmarktperspectief

Ook de openbare Bredero Mavo in Amsterdam besteedt veel aandacht aan
loopbaanoriëntatie. Decaan Sjoerd Franken zet uiteenlopende instrumenten in
om de leerlingen goed voor te bereiden
op hun vervolgopleiding en de arbeidsmarkt. Sinds kort is er een nieuw instrument: de website studieperspectief.nl,
een initiatief van CNV Jongeren en Stichting Stimulansz. Studieperspectief.nl
geeft jongeren op een snelle en overzichtelijke manier informatie over het
actuele arbeidsmarktperspectief van
mbo-, hbo- en universitaire opleidingen.

De website maakt duidelijk hoe het landelijke arbeidsperspectief is, maar maakt
ook een onderscheid per regio. Daarnaast
worden over een langere periode trends
in hoeveelheid vacatures en werkzoekenden geschetst.

Brood of passie

Sjoerd Franken was op de achtergrond
betrokken bij de ontwikkeling van
studieperspectief.nl. Hij is blij met de
komst van deze website. ‘Voorheen was
er eigenlijk te weinig inzicht in arbeidsmarktmogelijkheden. Misschien was dat
toen ook niet zo erg, maar door de economische crisis wordt er in allerlei sectoren
fors bezuinigd en zijn er minder kansen
op werk. De jeugdwerkloosheid is op dit
moment echt een item. Ik geef de leerlingen dus wel degelijk de boodschap mee:
denk na of je straks werk kunt vinden
met de opleiding van je keuze.’
En terwijl hij dat zegt, nuanceert Franken
dit ook: ‘Het is natuurlijk allemaal goed
en aardig om een beroep te kiezen waarmee je iets kunt verdienen, maar het is
ook belangrijk dat je iets gaat doen wat
je leuk vindt! In sommige sectoren kan
dat wel een dilemma zijn. Misschien heb
je wel een passie voor sieraden of muziek

In hoeverre de leerlingen zich ook daadwerkelijk zullen laten leiden door de
website kan Franken op dit moment nog
niet zeggen. Hij heeft er in ieder geval
geen overspannen verwachtingen van.
‘Op deze leeftijd zijn leerlingen hier nog
niet zo mee bezig, het is een beetje een
ver-van-hun-bedshow. Ja, ze zijn wel bezig met de toekomst, maar op een nogal
naïeve manier. Ze willen later veel geld
verdienen, dromen van een carrière als
advocaat of tandarts. En natuurlijk mógen ze dromen, dat zeg ik ze ook. Maar je
moet wel realistisch zijn. Als ik ze vertel
hoe lang ze voor dit soort beroepen in
de studiebanken moeten zitten voordat
ze dan hun eerste salarisstrook binnenkrijgen, zie je ze toch wel even slikken.
Wat ik vooral waardevol vind van deze
website: hiermee hebben leerlingen de
mogelijkheid zich beter te oriënteren.
Alle informatie helpt, het zijn net puzzelstukjes. Het is goed dat ze zoveel mogelijk
puzzelstukjes verzamelen. Die vallen nu
wellicht nog niet op hun plek, maar misschien op een later moment wel.’ <

Informatie
www.studieperspectief.nl

Samengesteld op basis van vacatureen werkzoekendendata van UWV en de
openbare onderwijsdata van DUO.

www.leerloopbanen.nl

Achtergrondinformatie over het loopbaanreflectiegesprek, inclusief handige publicaties en producten.

www.lob-vo.nl

Website van het project Stimulering
LOB (VO-raad).
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 Artikel 23
Tekst: Martin van den Bogaerdt
Beeld: ARCHIEF VOO

Ceremoniële waarde
van artikel 23
‘Met artikel 23 van de Grondwet is het net als met het Koningshuis: als we nu onze democratie
konden inrichten, zouden we er niet voor kiezen, maar het functioneert wel aardig en veel
mensen zijn eraan gehecht.’ Dit zegt voormalig Tweede Kamerlid Ursie Lambrechts.

L

ambrechts (D66) verzorgde bij de
Onderwijsraad een mini-college
op een bijeenkomst die in het teken stond van de Grondwet. Het
was op 29 maart precies 200 jaar geleden
dat na de Franse overheersing de Nieuwe
Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden werd bekrachtigd. Het mini-college
stond in het teken van artikel 23 over de
vrijheid van onderwijs. Dit artikel uit
1917 vormt de grondwettelijke basis van
het huidige denominatief ingerichte onderwijsbestel in Nederland.

Vrijheid is relatief

In haar betoog begon Lambrechts met
een relativering van de vrijheid van onderwijs. Eerst door te benadrukken dat
die niet gaat over de vrijheid van ouders
een school te kiezen, maar om de vrijheid
een school te stichten. Daarna wees ze
erop dat de vrijheid van ouders beperkt
is. Ze noemde Limburg als voorbeeld. Het
overgrote deel van de scholen heeft daar
de rooms-katholieke grondslag, terwijl
maar weinig Limburgse ouders daar bewust voor kiezen.

Dat de vrijheid van onderwijs nog niet
betekent dat ouders in vrijheid een
school kunnen kiezen ‘is iets waar ouders in de afgelopen 20 jaar op pijnlijke
wijze achter kwamen’, aldus Lambrechts.
Vooral in de tweede helft van de jaren negentig was er veel te doen om leerlingen
die de toegang werd geweigerd. Dat had
te maken met de forse groei van het aantal leerlingen in die tijd. Scholen waren
volgens Lambrechts ‘heel creatief’ in de
selectie. Bijzondere scholen stelden torenhoge ouderbijdragen in, er kwamen

Grondwet wijzigen
Het moet gemakkelijker worden om de Grondwet te wijzigen. Dat benadrukt vice-voorzitter van het Nationaal Comité
200 Jaar Koninkrijk Jozias van Aartsen (VVD).
Hij vindt dat de gemiddelde Nederlander maar weinig affiniteit met
de Grondwet heeft. Nederland heeft
volgens hem daardoor de traditie gekregen om de Grondwet het liefst te
houden zoals die is. Hij zegt ook dat dit
mede te wijten is aan het onderwijs,
dat weinig aandacht heeft voor de
Grondwet en het staatsbestel.
Van Aartsen roept jonge juristen op na
te denken over de vraag wat er in de
Grondwet zou moeten als we die opnieuw nu zouden kunnen opstellen.
Van Aartsen hoopt dat dit een breed
en fundamenteel debat losmaakt. Hij
wil ook dat het gemakkelijker wordt
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om de Grondwet te wijzigen. Elke keer
wanneer een nieuw kabinet aantreedt,
zou in het regeerakkoord moeten staan
welke veranderingen ‘waar het echt
om gaat’ nodig zijn.

Concept ‘School!’

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar
Onderwijs (VOO) stellen voor om als
eerste artikel 23 van de Grondwet bij
de kop te pakken. Er zou een nieuw
onderwijsbestel moeten komen, gebaseerd op het concept ‘School!’ dat boven
de denominaties uitstijgt. Er zullen in
dit toekomstige bestel geen openbare,
protestants-christelijke, rooms-katho-

lieke of wat voor scholen dan ook meer
zijn, maar alleen ‘scholen’ die op grond
van kwaliteit uitgaan van diversiteit,
wederzijds respect en gelijkwaardige
aandacht voor godsdiensten en levensbeschouwingen.
Meer informatie over het concept
’School!’ staat in School!Gids, een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO.
School!Gids kan gratis worden gedownload van www.vosabb.nl en www.voo.nl.
Een gedrukt exemplaar à 10 euro (inclusief btw en verzendkosten) kunt u
bestellen via secretariaatvereniging@
vosabb.nl.

wachtlijsten en er werden heel vroege
aanmeldmomenten ingesteld, zodat ouders die niet goed de weg wisten altijd te
laat kwamen. Ook waren er scholen die
leerlingen naar het speciaal onderwijs
verwezen, terwijl dat strikt genomen
niet nodig was. ‘En er waren scholen
die aanspraak maakten op artikel 23 om
leerlingen en ouders te weigeren als die
niet de geloofsovertuiging van de school
onderschreven. De uitkomst van dat alles
was dat veel leerlingen thuis kwamen te
zitten. Dat riep verontwaardiging op, ook
binnen het onderwijs zelf. In de politiek
beseften voorstanders van de vrijheid
van onderwijs dat dit niet zo kon doorgaan, omdat daarmee het draagvlak voor
die vrijheid zou worden aangetast.’
In 2005 kwam Lambrechts met Mariëtte Hamer (PvdA), Fenna Vergeer (SP)
en Paul Jungbluth (GroenLinks) met een
initiatiefvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Het
doel was de weigering door bijzondere
scholen van leerlingen op grond van hun
godsdienst of levensovertuiging moeilijker te maken. Het resultaat is dat ouders
tegenwoordig de geloofsovertuiging van
de school weliswaar moeten respecteren,

maar niet meer hoeven te onderschrijven. ‘De vrijheid van schoolbesturen om
leerlingen te weigeren is kleiner geworden en de vrijheid van ouders om een
school te kiezen groter.’
Inmiddels is het zo dat er nog maar zelden
leerlingen worden geweigerd. Dat heeft
volgens Lambrechts veel minder te maken
met de aanpassingen in wet- en regelgeving, dan wel met de krimp van het aantal
leerlingen. ‘Elke leerling telt voor de bekostiging en daardoor voor het voortbestaan
van de school. De neiging van scholen om
zich zeer principieel op te stellen, is als
sneeuw voor de zon verdwenen.’

Eigentijdse oplossingen

Over de houdbaarheid van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs is
Lambrechts positief. ‘Met artikel 23 van

de Grondwet is het net als met het Koningshuis: als we nu onze democratie
konden inrichten, zouden we er niet voor
kiezen, maar het functioneert wel aardig en veel mensen zijn eraan gehecht.’
Ze verwees in haar mini-college naar
richtingvrij plannen, zoals dat vermeld
staat in het advies Artikel 23 Grondwet
in maatschappelijk perspectief. In dit
advies uit 2012 pleit de Onderwijsraad
voor een ruimere interpretatie van het
artikel. Het stichten van scholen zou
niet meer slechts op grond van levensbeschouwelijke of religieuze oriëntatie
mogelijk moeten zijn, maar ook op basis
van pedagogische visies. Staatssecretaris
Sander Dekker van OCW heeft dit advies
overgenomen. ‘Dit bewijst dat artikel 23
eigentijdse oplossingen niet in de weg
zit’, aldus Lambrechts. <

Het mini-college van Ursie Lambrechts kan worden gevolgd via www.onderwijsraad.nl.
Andere colleges die kunnen worden teruggekeken, zijn van hoogleraar Onderwijsrecht
Paul Zoontjens, socioloog Kristel Baele, voorzitter Geert ten Dam van de Onderwijsraad,
bestuursvoorzitter Berend Kamphuis van CVO Zuid-West Fryslân, hoogleraar Onderwijzen
en leren Greetje van der Werf, bestuursvoorzitter Thea Meijer van SPO Utrecht en bestuursvoorzitter Rob Schuur van ROC Noorderpoort.
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school! antwoordt

Tussentijdse vacature in MR
Wij willen een tussentijdse vacature in onze medezeggenschapsraad invullen.
Zijn wij verplicht om degene aan te nemen die als tweede is geëindigd bij de
vorige verkiezingen?

Hulp of advies
nodig?
036-7116178

VOO helpdesk
voor leden
Elke schooldag
tussen 9.00 en
12.00 uur
De helpdesk
van VOO geeft
dagelijks advies
Voor schoolleiders, MR en
ouderraad
Mail uw vraag naar
helpdesk@voo.nl
of bel tussen 9.00
telefoon
036-5304516
en 12.00 uur
naar
036-7116178
helpdesk@voo.nl
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Nee. De wijze van invulling bij tussentijds
aftreden van een MR-lid is opgenomen in
het reglement van uw MR. Doorgaans
wordt een tussentijds aftredend MR-lid
vervangen door degene die bij de verkiezingen op de tweede plaats is geëindigd.
Deze invaller zit niet de volle periode uit,
maar vult de resterende tijd van zijn voorganger in. Als er geen resterende kandidaten zijn, worden tussentijdse verkiezingen
georganiseerd. Als de verkiezingen langer
dan een halfjaar terug of in een vorig

schooljaar hebben plaatsgevonden, kan
het wat de VOO betreft raadzaam zijn om
onder ouders te informeren of er interesse
is om kandidaat te zijn. Dan kunnen er
tussentijdse verkiezingen plaatsvinden.
Degene die de vorige keer op de tweede
plaats is geëindigd, kan natuurlijk worden geïnformeerd en worden gevraagd
zich opnieuw te kandideren. De Helpdesk
van VOO heeft een modelreglement beschikbaar, alsmede een handreiking over
verkiezingen. <

Geen verplicht reglement
Ons schoolbestuur wil dat de medezeggenschapsraden van alle scholen
hetzelfde reglement krijgen. Maar wij willen geen wijziging in het aantal
MR-leden. Zijn wij verplicht het reglement aan te passen?
Nee. Er geldt sinds de invoering van de
Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
in 2007 geen wettelijk voorgeschreven
aantal MR-leden. Uitgangspunt van de
WMS was om meer maatwerk te kunnen leveren. Daarom is het de vraag of
uw schoolbestuur er verstandig aan doet

één reglement voor alle scholen te willen vaststellen. Voor vaststelling van een
nieuw reglement dient tweederde meerderheid te bestaan binnen de huidige MR.
Dat betekent dat uw MR zelf bepaalt of
die in aantal terug wil van bijvoorbeeld
tien naar acht leden. <

Rijke ouderraad

Onze ouderraad heeft vrij veel geld op de bank, meer dan 8000 euro.
Waar mogen wij dit geld binnen de ouderraad of de school aan uitgeven?
Wat is verantwoord om te doen?
U kunt als ouderraad uw financiële middelen aan onderwijsgerelateerde activiteiten en voorzieningen besteden, maar
ook aan andere zaken. De vrijwillige ouderbijdrage is in eerste instantie bedoeld
voor de ‘andere’ activiteiten, zoals sinterklaas, kerst, de sportdag en de schoolreis.
Ze vinden weliswaar plaats onder schooltijd, maar hebben niet per se een onderwijskundig karakter of doel. Omdat u een
vrij hoog bedrag wilt investeren dat niet
in de normale exploitatie is opgenomen,
dient dit te worden beschouwd als een
uitgave vanuit de reserves. U kunt het
beste een gesprek aangaan met de directie van uw school. De directeur weet

goed waar de school behoefte aan heeft
en welke kosten dat met zich meebrengt.
U kunt als ouderraad zelf bepalen welk
maximum wordt gesteld aan deze eenmalige extra investering in de school.
Misschien is het een idee om in een werkgroep met ouders, leerkrachten en leerlingen alle ideeën te verzamelen en te bespreken en ten slotte met een voorstel te
komen waar uiteindelijk de ouderraad en
de directie zich over buigen. Zo gebruikt
u deze gunstige omstandigheden om de
samenwerking binnen uw school een
impuls te geven. Op de openbare school
geldt immers ‘niet apart, maar samen’ en
dat straalt u dan helemaal uit. <

SChool! antwoordt

Sanctie bij een examen
Wanneer kan een leerling in beroep bij de Commissie van Beroep
volgens artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO?
Op grond van artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO is het opleggen van een
sanctie bij een examen (bijvoorbeeld het
geven van het cijfer 1 of het uitsluiten van
het examen) alleen mogelijk als een leerling zich bij het eindexamen (centraal of
schoolexamen) aan enige onregelmatigheid schuldig heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is. Onder onregelmatigheid moet bijvoorbeeld worden
verstaan verzuim, te laat komen, wangedrag en spieken (tijdens de examens).
Het feit dat een leerling bijvoorbeeld vier
onvoldoendes heeft gehaald in de laatste

toetsweek, kan geen reden zijn om hem of
haar op grond van artikel 5 van het Examenbesluit uit te sluiten van het centraal
examen. Als een maatregel op grond van
dit artikel door de directeur wordt opgelegd, dan kan de leerling tegen deze maatregel in beroep gaan bij de Commissie van
Beroep die is ingesteld door het bevoegd
gezag. De directeur mag geen deel uitmaken van deze commissie. De leerling moet
wel binnen vijf dagen nadat de sanctie is
opgelegd, beroep aantekenen. De commissie dient dan binnen twee weken te
besluiten op het beroep. <

Helpdesk van
VOS/ABB

Ouderschapsverlof
Kan een werknemer na ouderschapsverlof onbetaald verlof in persoonlijk
belang opnemen voor zes maanden en daarmee de terugbetalingsregeling
van het betaald ouderschapsverlof omzeilen, als hij na afloop van het
onbetaald verlof de betrekkingsomvang wil verminderen?
Uit de CAO PO en de CAO VO volgt dat het
voor een werknemer is toegestaan om
eerst ouderschapsverlof te genieten en
vervolgens aansluitend onbetaald verlof
op te nemen. De terugbetalingsverplichting met betrekking tot het betaald ouderschapsverlof geldt alleen indien de werknemer binnen een jaar na afloop van het
ouderschapsverlof ontslag neemt, wordt
ontslagen wegens plichtsverzuim of op eigen verzoek binnen zes maanden na afloop

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

van het ouderschapsverlof een betrekking
aanvaardt voor minder uren dan hij direct
voorafgaand aan het ouderschapsverlof
vervulde. De terugbetalingsverplichting is
niet aan de orde indien de werknemer na
afloop van het ouderschapsverlof onbetaald
verlof gaat genieten voor een periode van
zes maanden of langer. De werknemer vermindert daarmee namelijk niet zijn of haar
betrekkingsomvang binnen zes maanden
na opname van het ouderschapsverlof. <

Niet eens met doubleren
Welke rechten en plichten heeft de school als deze een kind wil
laten doubleren terwijl de ouders het hiermee niet eens zijn?
Het besluit tot doubleren valt onder de
pedagogische autonomie van de school.
Dit houdt in dat scholen de beslissingsvrijheid hebben om een leerling al dan
niet te laten doubleren. Ouders van een
leerling die op een openbare school zit,
kunnen niet in bezwaar gaan tegen dit
besluit. Als ouders het niet eens zijn met
de beslissing van de school kunnen zij
hun kind uitschrijven of naar de civiele

rechter stappen. De civiele rechter zal de
beslissing van de school marginaal toetsen en de kans dat de vordering wordt afgewezen zal, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, derhalve groot
zijn. Daarnaast hebben de ouders de
mogelijkheid om een klacht in te dienen
conform de interne klachtenregeling van
de school of bij de Landelijke Klachten
commissie. <

0348-405250
helpdesk@vosabb.nl

Telefoon
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SCHOOL! en EXCURSIE
Tekst: Karin van Breugel
Beeld: bymarjo en Marc Bolsius

Creatief met Brabantse oude meesters
Als insect verkleed door een museum
‘fladderen’, op zoek naar kleine kriebelbeestjes in de bloemstillevens die
aan de muren hangen? Of een filmpje
maken waarin je zelf de hoofdrol speelt,
met als decor het schilderij van een Brabantse oude meester? Het kan in Het
Noordbrabants Museum in Den Bosch.
Het Noordbrabants Museum (HNBM) is
ingrijpend verbouwd en daarbij is alles
in het werk gesteld om het nog aantrekkelijker te maken voor kinderen. En dat
is gelukt! Bij HNBM draait alles om ‘kijken, doen en tonen’. Leerlingen krijgen
de hoogtepunten van de geschiedenis en
kunst van Brabant voorgeschoteld, waarbij de uitleg over al dat moois niet op van
die saaie bordjes staat, die de meeste kinderen doorgaans ongezien links laten liggen. In plaats daarvan kunnen ze kijken
en luisteren naar animaties en projecties,
maar bijvoorbeeld ook naar vertellingen
van kunstenaars zelf. Ook zijn er diverse
‘ontdekstations’ geplaatst, waar kinderen spelenderwijs meer te weten komen
over het tentoongestelde werk.

Spetterlab en Medialab

Daarnaast kunnen leerlingen zelf een
creatieve vertaling maken van de dingen
die in de museumzalen getoond worden.
Speciaal daarvoor zijn twee ruimtes ingericht: het Spetterlab en het Medialab.
Educatief medewerker Tim Veldhuis legt
uit wat de kinderen in het Spetterlab zoal
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kunnen doen: ‘Op het plein voor het museum staat een bronzen beeld van een
hond. De kinderen ontwerpen voor hem
een eigen, kunstzinnig huisje. Daarbij
mogen ze zich natuurlijk naar hartenlust laten inspireren door het werk van
verschillende hedendaagse kunstenaars,
dat ze in het museum zien.’
Het Spetterlab richt zich vooral op de basisschoolleeftijd. Klassen uit het voortgezet onderwijs gaan naar het Medialab.
Hier kunnen ze met Romeinse Playmobil een animatiefilmpje maken over een
thema uit de Romeinenzaal. Of ze maken
een filmpje, waarin ze dankzij een green
screen zelf kunnen figureren tegen de
achtergrond van een bekend schilderij,

bijvoorbeeld van Jeroen Bosch of Vincent
van Gogh: Brabantse oude meesters. Na
afloop toont HNBM het werk van de kinderen aan de overige bezoekers en via
YouTube. ‘In de zomervakantie komt er
zelfs een tentoonstelling met werk van
leerlingen van onze partnerscholen. De
conservator hedendaagse kunst zal hiervoor een mooie selectie maken’, vertelt
Tim Veldhuis.
HNBM biedt een uitgebreid pakket museumlessen aan voor alle groepen in het
primair en voortgezet onderwijs. Tijdens
die lessen worden de kinderen begeleid
door speciale museumdocenten. Omdat de onderwerpen aansluiten op het
curriculum, zijn de museumlessen lesstofvervangend en lesstofverdiepend.
Bij elke museumles hoort lesmateriaal, dat de eigen leerkracht naar eigen
inzicht kan gebruiken. Er zijn onder
meer lessuggesties, linkjes naar online
filmpjes over het onderwerp, kunstzinnige/beeldende opdrachten, werkstuksuggesties en reflectieopdrachten.
< Meer weten over Het Noordbrabants
Museum, de museumlessen en de mogelijkheid voor (examen)rondleidingen?
Mail naar educatie@hnbm.nl of kijk op
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

School! en recht
Tekst: mr. Céline adriaansen

Informatieverstrekking aan

gescheiden ouders
De Landelijke Klachtencommissie heeft zich meermaals uitgesproken over klachten van
gescheiden ouders, die niet tevreden waren over de manier waarop de school met hen
omging. Ook als ouders zijn gescheiden, houden zij het recht om beiden door school te
worden geïnformeerd over de leervorderingen van hun kind.
Gescheiden ouders met gedeeld
ouderlijk gezag

In een uitspraak van 8 mei 2012 sprak de
Landelijke Klachtencommissie1 zich uit
over een situatie waar beide ouders het
ouderlijk gezag hadden over hun twee
kinderen. Nadat de moeder met haar kinderen naar een geheime verblijfplaats
was vertrokken, had de school besloten
de vader niet meer te informeren over de
vorderingen van zijn kinderen op school.
Hierover had de vader een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. De commissie heeft stelde in de uitspraak dat als beide ouders het ouderlijk
gezag hebben, ook beide ouders het recht
hebben om informatie te krijgen van de
school. Slechts in uitzonderlijke situaties
en wanneer het belang van de leerling
zich daartegen verzet, kan dit anders zijn.
Zo hoeft de school de vader niet te informeren over de geheime verblijfplaats van
moeder. Maar informatie van algemene
aard, zoals bijvoorbeeld verzuimgegevens
en het rapport van de kinderen, dient wel
aan de vader te worden verstrekt.

Aparte oudergesprekken

Een andere klacht2 handelde over het beleid van een school om slechts met een
van de ouders een oudergesprek te houden. De gescheiden ouders, die beiden

het ouderlijk gezag voerden, kregen niet
de mogelijkheid om apart op een oudergesprek te komen. De commissie gaf in
haar oordeel aan dat op grond van artikel
11 van de Wet op het primair onderwijs
(WPO) op de school een actieve informatieplicht rust om beide ouders te informeren over de vorderingen van hun kind.
Indien een van de ouders aangeeft onder
geen beding samen met de andere ouder
het oudergesprek met school te kunnen
voeren, moet de school de mogelijkheid
bieden voor een afzonderlijk gesprek. De
omvang van het aantal gescheiden ouders kan de school aanleiding geven om
de contactmomenten met gescheiden ouders te reguleren, maar dit mag er niet
toe leiden dat de school de informatie die
zij aan beide ouders dient te verstrekken
slechts aan één van hen aanbiedt.

Conclusie

Ouders hebben het recht om door de
school geïnformeerd te worden over de
vorderingen van hun kind op school. Na
de scheiding zijn in principe beide ouders
met het gezag over het kind belast. In die
gevallen hebben beide ouders wat betreft
de informatievoorziening over hun kind
gelijke rechten. Als de ouders beiden ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één
van de ouders woont, dan kan het contact

tussen de ouders en de school verlopen
via de ouder bij wie de leerling in huis
woont en waarvan de adresgegevens op
het aanmeldingsformulier staan vermeld. De school kan ervan uit gaan dat
de betreffende ouder alle relevante informatie aan de ander doorgeeft. Indien
dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt contact op te nemen
met de school en dient de school ook deze
ouder van informatie te voorzien. Indien
één van de ouders niet het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan geldt dat
deze ouder ook het recht heeft om van
de school informatie te ontvangen over
de vorderingen van zijn of haar kind op
school. De school is niet verplicht die informatie te verschaffen, indien deze informatie ook niet aan de met het gezag
belaste ouder zou worden verschaft of
het belang van het kind zich tegen het
verschaffen van informatie verzet. <
1	Landelijke

Klachtencommissie, 8 mei 2012, 105312.

2	Landelijke

Klachtencommissie 18 maart 2013, 105683.

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

Kom jij eens in
mijn busje…
In heel Nederland wordt gewaarschuwd
voor witte busjes met kinderlokkers.
De busjes zouden vooral bij scholen zijn
gesignaleerd, maar ook bij sportparken. Er
is voor gewaarschuwd in Arnhem, Soest,
Zoetermeer, Rotterdam, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Castricum en ga zo maar
door. In al die plaatsen zouden vieze mannen met cadeautjes kinderen in hun witte
busje willen lokken. Peter Burger, specialist
in broodje-aapverhalen, kent de verhalen
over kinderlokkers in witte busjes al vele
jaren. ‘De oudste melding dateert van 2000
in Oss, en vanaf 2004 duiken de wittebusjesverhalen elk jaar wel één of meerdere

keren op’, zo zegt hij in het Algemeen Dagblad. Het is voor hem een raadsel waarom
het aantal waarschuwingen nu zo groot is.

Ook in België, Duitsland, Groot-Brittannië
en andere landen duiken de verhalen over
enge witte busjes geregeld op. <

Schone wc’s

Klok en koek
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen op tijd komen? Geef ze een gevulde koek!
De locatie van de openbare scholengemeenschap Stad en Esch in het Drentse dorp Diever
organiseerde een wedstrijd. Een maand lang
registreerde de school in welke klas de meeste
leerlingen op tijd kwamen. De winnende klas

werd getrakteerd op gevulde koeken, de rest
moest het doen met de troostprijs: een plakje
ontbijtkoek. Met deze actie probeert de school
ook op de lange termijn het aantal telaatkomers te verminderen. <

Te strak
De Haven Middle School in de Amerikaanse plaats Evanston heeft de legging in de ban gedaan.
Jongens zouden alleen nog maar aandacht hebben voor wat zich onder de strakke stof bevindt.
Dat is slecht voor de jongens én de meisjes, zo redeneert de directie, omdat het op school behoort
te gaan om de inhoud van de lessen. Het legging-

verbod heeft een felle discussie losgemaakt in
de Verenigde Staten. Ouders vinden dat meisjes
vanwege hun kledingkeuze nooit verantwoordelijk mogen worden gehouden voor de seksueel
getinte gedachten en dito gedrag van jongens. <

Waarom aan elkaar?
Weg met het traditionele cursief schrijven – kinderen moeten blokletters leren.
De discussie is actueel in Zwitserland. Daar zijn
de meeste kantons en ook de grootste onderwijsvakbond voor het aanleren van blokletters,
omdat computers en smartphones daar gebruik
van maken. Er is tegenwoordig bijna niemand

meer, zo is de gedachte, die met pen op papier
letters aan elkaar schrijft. In feite gebruiken
mensen alleen nog maar een pen voor hun
handtekening. Ook dat zal in de toekomst niet
meer het geval zijn, zo denken de Zwitsers. <

In openbare basisschool De
Cocon in Alkmaar heeft elke
klas een eigen wc voor de jongens en één voor de meiden.
De kinderen zorgen er zelf
voor dat de boel schoon blijft.
Directeur Karin Donkers zegt
in het Algemeen Dagblad dat
van alles was geprobeerd om
de wc’s schoon te houden.
‘Onze conciërge deed tussen
de middag nog een extra
poetsbeurt, maar zelfs dat
hielp niet om de boel schoon
te houden.’ De oplossing was
om de verantwoordelijkheid
voor het schoonhouden van
de toiletten bij de leerlingen
neer te leggen. Nu heeft iedere klas twee eigen wc’s:
één voor de jongens en één
voor de meisjes. Ze mogen
hun toilet zelf inrichten. Bij
de jongens van groep 8 hangen posters van bijvoorbeeld
Beyoncé en Selena Gomez, bij
de meiden prijken mooie jongens van boybands aan de
muur. In groep 7 hebben dierenposters nog de overhand. <

