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Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs
Kernwaarden die staan als een huis
Elke week een vragenrondje over seks
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met schoolspullen en cadeaus voor leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden. Voor deze kinderen een onvergetelijk
cadeau. Doen jullie ook mee met Edukans Schoenmaatjes?
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Back2school
De zomervakantie is voorbij en dus is het tijd voor back to school. Uitzinnige
leveranciers buitelen over elkaar heen om ons van nieuwe agenda’s, schriften, tablets
en vervaarlijk uitziende rekenmachines te voorzien. Niets is de commerciële jongens
te gek. Aanbiedingen schieten als paddestoelen uit de grond, tot en met sokken en
broodbeleg aan toe. Zelfs de slager doet mee. Toch is het binnenkort uit met de pret,
want dan hebben we alleen nog flexibele schooltijden. Dan gaat er elke dag wel een
kind back2school en daar valt niet tegenop te stunten.
Meer scholen kiezen voor andere schooltijden en ruilen de klassieke woensdag
middagvrij-variant in voor bijvoorbeeld vijf gelijke schooldagen. Er zijn scholen die
nog verder gaan en in de vakanties open blijven. Dat is ‘van deze tijd’. De verschillen
in schooltijden zijn groot. In veel landen zijn de zomervakanties aanzienlijk langer
dan in Nederland. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Want kinderen leren snel,
maar ze vergeten ook snel. Op openbare basisschool De Wilgenhoek in Hank zijn ze
tevreden over hun nieuwe schooltijden, vertelt directeur Nadia Verhoeff-Moezel in dit
nummer van School! Er wordt effectiever gewerkt doordat er soms kleinere groepen
binnen zijn en kinderen meer individuele aandacht krijgen. Ook de nieuwe tablets
helpen daarbij, want die passen zich aan het niveau van de leerling aan en kijken ook
meteen de rekensommen na.

Michiel Jongewaard
Hoofdredacteur

Over een andere soort individualisering in het onderwijs vertelt historicus Bram
Mellink. In zijn proefschrift Worden zoals wij beschrijft hij de opkomst van de
geïndividualiseerde samenleving en wijst hij op de nadelige gevolgen ervan. Die
ziet hij ook in het onderwijs. Volgens Mellink is het openbaar onderwijs ongemerkt
een groepscultuur geworden waarbinnen het lastig is om jezelf te uiten. Want het
moet met al die verschillende opvattingen en godsdiensten wel gezellig blijven, zo
zegt hij. Dan houd je je mening liever even voor je. Prikkelend vind ik die stelling. Het
is natuurlijk makkelijker als iedereen het met je eens is. En op korte termijn misschien
ook wel gezellig. Maar er komt een dag dat mensen je zullen tegenspreken. En hoe
hou je het dan nog gezellig? In het openbaar onderwijs leren we juist van elkaars
verschillen. Durven we elkaar vragen te stellen en leren we kritisch te zijn. Maar
altijd samen en niet apart. <

Hoofdredacteuren Lucy Beker
en Michiel Jongewaard schrijven
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Nog geen gezonde schoolkantine?

De Schoolkantine Brigade
komt naar jullie toe!

Meer dan driekwart van de Nederlanders vindt de school geen plek
om te snoepen en snacken. Ook jongeren willen graag gezonder eten
in de schoolkantine. De Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum
helpt scholen met een gezonde update van de kantine.

Hoe gezond is jullie kantine?

Laatste
kans vo
or
2014!!

De Schoolkantine Brigade laat zien waar je nu staat en geeft praktische tips
om snelle verbeteringen door te voeren. De regie blijft bij jullie; het tempo
en de invulling bepaal je zelf. We komen langs met persoonlijk advies over het
aanbod in de kantine en/of de automaten. Je ontvangt een rapport met praktische
suggesties voor een vliegende start.
Op dit moment doen al 700 scholen mee met De Gezonde Schoolkantine en de
teller loopt door. Wil je ook dit jaar nog beginnen? De agenda zit al bijna vol.

Maak meteen een afspraak via 070-306 8875 of mail
naar degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl

Mail: degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl
Twitter: @GezondeBrigade

Inhoud 

Flexibele schooltijden
De kinderen kiezen zelf hoe laat ze ’s ochtends beginnen op obs De Wilgenhoek
in Hank. Ingevoerd als low-budget-innovatie blijkt dit effectiever onderwijs op
te leveren.

Maatschappelijke
stage
‘Onbegrijpelijk dat de maatschap
pelijke stage nu alweer de nek wordt
omgedraaid’, zegt Lambèrt van
Genugten van het Jan van Brabant
College. Alleen de gemeente kan het
nog redden.
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Gratis iPads
voor personeel
Het onderscheid tussen zakelijk
en privégebruik van bijvoorbeeld
computers, tablets en smartphones
verdwijnt.
Dit blijkt uit een brief van staatssecre
taris Eric Wiebes van Financiën over
een vereenvoudiging van de Werk
kostenregeling (WKR). Deze aanpas
sing neemt het onderscheid in fis
cale behandeling tussen computers,
smartphones en tablets weg. Voor
de zakelijke iPad zal bovendien niet
langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gel
den. Indien een werknemer een iPad
nodig heeft om zijn werk te doen, kan
de werkgever deze verstrekken zon
der fiscaal rekening te hoeven houden
met het privévoordeel.
Om ervoor te zorgen dat de vereen
voudigde WKR voor de schatkist
geen aderlating met zich mee
brengt, wordt de vrije ruimte voor
onbelaste vergoedingen van bij
voorbeeld lunches, bedrijfsuitjes
en kerstpakketten verlaagd van 1,5
naar 1,2 procent van de totale loon
som van een bedrijf. De maatrege
len worden meegenomen in het Be
lastingplan 2015 dat op Prinsjesdag
bekend wordt. <

Bongerd blijft
Op de laatste schooldag voor de zomervakantie was het feest op openbare basisschool De Bongerd in het Gelderse dorp Hoog-Keppel: de omstreden fusie met
OBS De Woordhof in Hummelo is afgeblazen.
De Landelijke Commissie voor Ge
schillen WMS oordeelde in juni dat de
medezeggenschapsraad van De Bon
gerd terecht niet had ingestemd met
het fusieplan, omdat het bestuur van
Stichting IJsselgraaf er geen financiële,

organisatorische en onderwijskundige
argumenten voor kon aanvoeren. Het
bestuur en de MR van De Bongerd
hebben kort voor de zomervakantie
met elkaar afgesproken dat de school
openblijft. <

Voorlichting over nieuwe jaarrekening

Geen btw op
detachering

De VOO organiseert in september een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht over
de jaarrekening 2013 en de nieuwe continuïteitsparagraaf. De bijeenkomst staat
open voor voor MR- en GMR-leden.

Tot 1 augustus 2016 blijft het onderwijs gevrijwaard van btw bij de
detachering van personeel.

Elk schoolbestuur moet binnenkort
weer de jaarrekening 2013 ter infor
matie aan de (G)MR sturen. De jaar
rekening is een vaststelling van het
financieel beleid van het afgelopen
jaar. Dit jaar moet deze voor het eerst
voorzien zijn van een continuïteitspa
ragraaf, waarmee het bestuur inzicht
geeft in de belangrijkste financiële
verwachtingen voor de komende ja
ren. Met deze stukken kan de MR of
GMR zijn voordeel doen. Ze geven in
zicht in de (financiële) situatie van uw
schoolbestuur en de verwachtingen
voor de komende jaren. De MR kan hier

Staatssecretaris Sander Dekker van
OCW heeft btw-overleg gehad met
zijn collega Eric Wiebes van Finan
ciën. Uit dat overleg is naar voren
gekomen dat er tot 1 augustus 2016
niets verandert rondom btw en de
detachering van onderwijsperso
neel. Omdat de huidige regelgeving
in strijd is met Europese wetgeving,
moet er op termijn wel wat verande
ren, zegt Dekker. <
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invloed op uitoefenen en eventuele
financiële problemen tijdig aan de orde
stellen. Tegelijkertijd is het beoordelen
van deze stukken en het stellen van de
goede vragen daarbij vaak lastig.
De VOO-trainers reiken u in deze voor
lichtingsbijeenkomst tips en trucs
aan voor het lezen en beoordelen van
financiële stukken. De bijeenkomst
vindt plaats op 1 oktober en duurt
van 19.30 tot 22.00 uur. Inschrijven?
< Kijk op www.voo.nl of bel het ver
enigingssecretariaat van de VOO op
036 533 1500.

KORT NIEUWS

Passend onderwijs:
katernen geactualiseerd
VOS/ABB heeft een herdruk uitgebracht van het katern over toelating en
verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs. Binnenkort volgt
de herdruk van hetzelfde katern voor het voortgezet onderwijs.
Aanleiding voor de herdruk is de in
voering van passend onderwijs per 1
augustus. Daarmee zijn de regels voor
toelating en verwijdering veranderd.
Schoolbesturen hebben voortaan
zorgplicht, wat betekent dat ze bin
nen hun samenwerkingsverband
verplicht zijn een passende school
te vinden voor elke leerling die zich
heeft aangemeld. Doel van passend
onderwijs is dat geen enkel kind zon
der onderwijs komt te zitten.

De katernen maken deel uit van
een reeks informatieve uitgaven
die gratis beschikbaar is voor orga
nisaties die bij VOS/ABB zijn aan
gesloten.
Ook het katern over stichten en
opheffen van basisscholen is ge
actualiseerd. Hier betreft het geen
herdruk, maar een online herzie
ning. < De katernenreeks staat op
het besloten ledengedeelte van
www.vosabb.nl (>downloads).

Informatie over Jeelo
nuari in Assen en 4 maart in Woer
den. In Cuijk is de toegang gratis, de
overige bijeenkomsten zijn alleen
gratis voor leden van VOS/ABB, ter
wijl niet-leden 100 euro per persoon
betalen. Kijk voor meer informatie
op www.vosabb.nl. Aanmelden kan
online via secretariaatvereniging@
vosabb.nl onder vermelding van
‘Jeelo’. <

Actuele ouderavonden
en teamtrainingen
De Vereniging Openbaar Onderwijs organiseert verschillende teamtrainingen en ouderavonden over actuele onderwerpen, zoals schooltijden
en groepsgrootte.
De trainingen en ouderavonden
kunnen onder meer gaan over an
dere schooltijden, communiceren
met ouders, samenwerken met
de ouderraad en MR, een slechtnieuwsgesprek voeren en de kracht

Bent u nieuw in de medezeggenschapsraad? Ook dit najaar organiseert de
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
meer dan 50 bijeenkomsten MR-Start in
heel Nederland. Tijdens de bijeenkomst
leert u in één avond de rechten en plichten van de MR kennen.
Na de bijeenkomst MR-Start hebt u in
zicht in de formele en informele positie
van de MR, kent u de beginselen van het
werk als MR-lid en kunt u op een effectie
ve manier invloed uitoefenen op beleid.
Aan bod komen ook de verplichtingen in
het medezeggenschapsreglement en -sta
tuut, de instemmings- en adviesbevoegd
heden van de geledingen en het jaarplan.

Interesse?

Basisscholen worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over
Jeelo, wat staat voor ‘Je eigen Leeromgeving’.
De scholen die meedoen aan de
Jeelo-community bepalen zelf de
i n houd va n hu n elek tron isc he
leeromgeving. Doel is de versnippe
ring en de aanbodgerichtheid van
educatieve uitgeverijen te doorbre
ken. Geinteresseerd? Kom dan naar
een van de vier informatiebijeen
komsten: op 29 oktober in Bergen op
Zoom, 27 november in Cuijk, 14 ja

MR-Start
bijeenkomsten in
heel Nederland

van het openbaar onderwijs. < Meer
informatie? Kijk op www.voo.nl/scho
ling of neem contact op met adviseur
Flora Breemer, via 036 533 1500 of
f.breemer@voo.nl. Scholen die lid zijn
van VOO krijgen 15 procent korting.

Kijk voor meer informatie en alle actuele
cursusplaatsen en -data op www.voo.nl/
scholing of bel met het secretariaat van
VOO: 036 533 1500. <

Schoolgebouw
in orde?
De Algemene Rekenkamer wil met een
enquête te weten komen hoe tevreden
docenten, scholieren en ouders zijn over
hun schoolgebouwen.
Is er genoeg frisse lucht? Past het gebouw
nog bij het huidige onderwijs? Zijn de
lokalen groot genoeg? Is er een opknap
beurt nodig? Deelnemers aan de enquête
(ook kinderen vanaf 10 jaar) mogen hun
schoolgebouw een rapportcijfer geven.
Naast een inventarisatie van de menin
gen van gebruikers, worden er casestu
dies uitgevoerd. Het onderzoek van de
Algemene Rekenkamer gaat ook in op
de verschillende samenwerkingsvormen
tussen schoolbesturen en gemeenten (die
verantwoordelijk zijn voor onderwijs
huisvesting) en eventuele belemme
ringen voor renovatieplannen. < Meer
informatie staat op www.rekenkamer.nl.
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Meer dan alleen opbrengsten
Bijna de helft van de scholen vindt dat de Inspectie van het Onderwijs niet alleen naar opbrengsten moet kijken, maar ook andere
factoren moet meewegen in haar oordeel. Dit blijkt uit onderzoek
van de inspectie zelf.
In het algemeen tonen de scholen zich tevreden over het inspec
tiebezoek. Ze geven het gemiddeld een 7,7. De scholen zijn vooral
tevreden over het contact met de inspecteur, het bezoek zelf en het
resultaat ervan. Bijna driekwart vindt dat het bezoek het team be
wuster heeft gemaakt van de werkwijze en de doelen.
Er zijn ook kritische geluiden. Ongeveer één op de zeven scholen vindt
dat de opbrengsten van het inspectiebezoek niet in verhouding staan
tot de tijdsinvestering. Eén op de tien vindt dat er onvoldoende reke
ning gehouden wordt met de specifieke situatie van de school. Maar
het meest opvallend is het hoge percentage scholen dat vindt dat niet
alleen leerprestaties gemeten moeten worden. Ook VOS/ABB en de
Vereniging Openbaar Onderwijs betogen al langer dat goed onder
wijs meer is dan het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Het
gaat tevens om sociale opbrengsten en aandacht voor diversiteit. <
Lees meer op www.onderwijsinspectie.nl (>actueel>nieuwsberichten).

Zes weken vrij?
Moet de zomervakantie in het primair onderwijs zes weken blijven of gooien we het over een andere boeg?
De PO-Raad heeft hiervoor door DUO Onderwijsonderzoek
een enquête laten uitzetten onder schoolbestuurders. De en
quête gaat onder meer over de lengte en de spreiding van
de zomervakantie. Daarnaast gebruikt DUO Onderwijson
derzoek panels om te peilen hoe schoolleiders, leraren en
ouders erover denken.
Aanleiding voor het onderzoek is de jaarlijks terugkerende
discussie over de zomervakantie. Het feit dat die zes weken
duurt, heeft te maken met de situatie dat vroeger kinderen
op het platteland in de zomer moesten helpen bij de oogst.
De resultaten van de enquête worden eind deze maand ver
wacht. <

Pioniers aan de slag
Dit schooljaar krijgen 45 leraren de kans het onderwijs
op hun eigen scholen te verbeteren en te vernieuwen.
Zij doen dat met ondersteuning van Onderwijs Pioniers
2014-2015.
Onderwijs Pioniers is een initiatief van de Onderwijscoö
peratie, Kennisland, Arbeidsmarktplatform PO, arbeidsen opleidingsfonds Voion en Stichting Onderwijsarbeids
marktfonds MBO. Leraren konden zelf ideeën inzenden.
Een jury heeft daaruit een selectie gemaakt. De geselec
teerde leraren krijgen budget, begeleiding en een podium
om zelf te pionieren en hun idee op hun school (of op meer
scholen) te realiseren. Zo ontstaat een netwerk waarin pi
oniers van elkaar kunnen leren. < Het programma Onder
wijs Pioniers richt zich op het primair, voortgezet en mid
delbaar beroepsonderwijs. Zie www.onderwijspioniers.nl

Goedkoper printen
VOS/ABB heeft een nieuw ledenaanbod: Printen voor
Scholen.
Printers en multifunctionals (machines die kunnen prin
ten, kopiëren, scannen en eventueel e-mailen) kunnen voor
scholen een behoorlijke kostenpost zijn. Met het ledenaan
bod Printen voor Scholen kan het goedkoper, met behoud
van de service die scholen nodig hebben. Voor maar 5 euro
per machine per maand zorgt Pinten voor Scholen voor ver
beter- en besparingsmogelijkheden.
Printen voor Scholen is een gezamenlijk initiatief van
VOS/ABB en de besturenorganisaties Verus, VKO, VBS,
VGS en LVGS en wordt uitgevoerd door Docuconsult. Zie
www.printenvoorscholen.nl <
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Bij goed onderwijs
gaat het om het geheel
Passend onderwijs is na jaren voorbereiding eindelijk een feit. Een goede zaak, als
u het mij vraagt. Het sluit naadloos aan op onze missie, namelijk dat er voor álle
leerlingen goed onderwijs moet zijn.

Ritske van der Veen
directeur VOS/ABB

‘De media
suggereren
dat scholen
nooit meer
‘nee’ mogen
zeggen. Dat
is niet waar’

Het past ook bij de algemene toegankelijkheid die zo kenmerkend is voor het open
baar onderwijs. Voor elke leerling een passende plaats in het onderwijs, dat is wat de
zorgplicht die de schoolbesturen nu hebben met zich meebrengt. Dit betekent echter
niet dat een school voor regulier onderwijs een leerling voortaan zonder meer moet
toelaten, ook niet als het een openbare school is. De verwarring hierover is een gevolg
van verkeerde berichtgeving in de media, die suggereren dat scholen nooit meer ‘nee’
mogen zeggen. Dat is niet zo - het gaat er nadrukkelijk om dat de schoolbesturen sa
men, binnen hun samenwerkingsverband, geen kind tussen wal en schip laten vallen.
Als de school waar een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is aangemeld de
benodigde zorg niet kan bieden, dan moet het bestuur op zoek naar een andere school
die dat, eventueel met hulp van ambulant begeleiders, wel kan, binnen of buiten de
eigen organisatie. Dat kan een school voor regulier of voor speciaal onderwijs zijn.
Het speciaal onderwijs wordt niet afgeschaft - nog zo’n verkeerd beeld dat door de
media is neergezet.

Zorgvuldigheid

Een beeld dat wel klopt, is dat passend onderwijs nog niet direct vlekkeloos verloopt.
Dat is helaas inherent aan vrijwel elke nieuwe werkwijze. Voor eventuele menings
verschillen tussen schoolbesturen en ouders is er gelukkig een geschillencommissie
die onafhankelijk advies uitbrengt. Het eerste advies van de tijdelijke commissie die
al voor de zomervakantie aan de slag ging, is dat een schoolbestuur voor bijzonder
onderwijs een leerling met het syndroom van Down niet had mogen verwijderen. Het
bestuur bleek de regels voor passend onderwijs onvoldoende te hebben nageleefd. Dit
maakt duidelijk dat schoolbesturen zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit.
Het belang van de leerling staat terecht voorop. Dit is goed voor de zorgvuldigheid in
wat ik de gehele bestuurskolom noem. Daar maken nadrukkelijk ook ouders en dus
leerlingen deel van uit. Het gaat voor goed onderwijs immers om het geheel.

Prinsjesdag

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

In de aanloop naar passend onderwijs waren er flinke zorgen over de financiering er
van. Die zorgen zijn er nog steeds, en niet alleen wat passend onderwijs betreft. Met
Prinsjesdag in aantocht is het weer spannend wat het kabinet voor het jaar 2015 met
de onderwijsbegroting van plan is. In de afgelopen jaren, die werden gekenmerkt door
draconische bezuinigingen, kwam het onderwijs er relatief goed van af. Er werd gekort
op het onderwijs, vooral in de vorm van stille bezuinigingen die voor de buitenwacht
nauwelijks opvielen, maar andere sectoren kregen aanmerkelijk hardere klappen te
verduren. Nu minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft laten doorschemeren
dat er wel wat ruimte zit in de schatkist nu het weer wat beter gaat met de economie,
roep ik de verantwoordelijke politici op het cruciale belang van goed onderwijs voor
structurele groei en een in alle opzichten gezonde en veilige samenleving op het net
vlies te houden. <
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VIJF VRAGEN
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Toetsgekte?
Dat valt wel mee!
Jaap Scheerens is
emeritus hoogleraar
Onderwijsorganisatie
en –management aan
de Universiteit Twente
en gasthoogleraar in
Bristol en Rome. Hij deed
voor de Organisatie
voor Economische
Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) een
voorstudie naar evaluatie
en toetsing in het
Nederlandse onderwijs.
Zijn input is gebruikt
voor een OESO-rapport
dat in juni is verschenen.

In Nederland wordt geklaagd over
toetsgekte. Is die er?

‘Iedereen kan er wat van vinden. De scho
len ook, want die zijn autonoom en heb
ben een eigen stem en zeggingskracht.
Wat ik een belangrijke vraag vind, is
waarom er ineens zo veel ophef over is
ontstaan. Ligt dat aan de paar nieuwe
toetsen die werden voorgesteld, of aan
de verplichting van de eindtoets? Het
was al zo dat een groot percentage van
de scholen de Citotoets gebruikte. Hoezo
dan toetsgekte? Het is allang ingebur
gerd en de toetsen functioneren volgens
mij naar tevredenheid.’
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‘Eindtoets is gemakkelijke
opbrengstindicator’
Hoe komt het dan dat er toch een
negatief beeld ontstaat?

‘Dat kan te maken hebben met achter
docht. Ik heb nog meegemaakt dat je in
het onderwijs absoluut niet met toetsen
en evaluaties moest aankomen. Dat smeu
lende vuurtje kan zo weer oplaaien. Er zijn
beleidsmaatregelen voorgesteld die mis
schien antikrachten konden losmaken.
Denk aan de pilots met prestatiebeloning.
Het ging behoorlijk ver om toetsgegevens
te gebruiken voor de beoordeling van le
raren. Dat is een stille dood gestorven. Te
recht, als je het mij vraagt, want er zitten
nogal wat haken en ogen aan.’

Wat vindt u ervan dat de Citotoets
die bedoeld is voor een individueel
advies voor vervolgonderwijs, mede
wordt gebruikt om de kwaliteit van
de school te bepalen?
‘De Citotoets is bedoeld voor een goed
advies voor vervolgonderwijs, dat klopt,
maar het is ook een goede opbrengstin
dicator om de kwaliteit van een school
mee vast te stellen. Daar kun je beden
kingen bij formuleren, maar globaal
geeft de gemiddelde score een goede
indicatie. Het is ook een gemakkelijke
opbrengstindicator, omdat die er al is. Ik
vind niet dat je dat oneigenlijk gebruik
kunt noemen.’

Hoe denkt u erover dat RTL
Nieuws de gemiddelde citoscores
per school publiceert, terwijl
investeringsmaatschappij RTL
Ventures een aandeel heeft in
Squla dat met steun van het Cito
trainingsprogramma’s maakt?
‘Dat is wat mij betreft all in the game.
Het is een goede zaak dat de scorelijsten
er zijn, omdat die de zaak voor de ouders
uit het politiek-educatieve complex til
len, zoals Bart Tromp dat ooit noemde.
De informatie is er en mag dus worden
gebruikt. Het feit dat ze door een ex
terne partij onder de aandacht worden
gebracht, vind ik prima.’

Zal de angst onder ouders en
leerlingen voor de eindtoets
afnemen, nu die toets met ingang
van dit schooljaar weliswaar
verplicht maar niet meer bepalend is
voor het schooladvies?
‘Dat is afwachten. Minder stress kan
goed zijn, maar misschien ook niet. De
stress mag niet te laag worden, want dan
kan het zo zijn dat leerlingen niet meer
hun best doen op de toets. Ze moeten de
eindtoets wel van belang blijven vinden,
en niet het idee krijgen dat alleen het
advies van de school ertoe doet. Ik denk
overigens dat vooral hoogopgeleide ou
ders zich druk maken om de eindtoets in
groep 8, en dat de grote groep er helemaal
niet zo mee bezig is.’ <
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INNOVATIE
TEKST: LUCY BEKER
BEELD: MARCEL KÖPPEN

Flexibele schooltijden,
effectiever onderwijs
Een ‘low-budget-innovatie’ op openbare basisschool De Wilgenhoek in Hank boekt groot
resultaat. Het was een overstap naar flexibele schooltijden, die leidde tot effectiever
onderwijs en meer leerplezier bij de leerlingen. Bovendien is het team enthousiast en zijn
zowel de ouders als de Inspectie van het Onderwijs tevreden.

D

rijvende kracht achter de
vernieuwingen op De Wil
genhoek is directeur Nadia
Verhoeff-Moezel. Met aan
stekelijk enthousiasme leidt zij bezoekers
rond in haar school: ‘Ik had zelf nooit ge
dacht dat het zo goed zou lukken in zo’n
korte tijd. Maar ik was er wel van over
tuigd dat dit de goede aanpak is. Dit is
een en al passend onderwijs. Dit is het
onderwijs van de toekomst.’
De Wilgenhoek in het Noord-Brabantse
dorp Hank (70 leerlingen) is vorig jaar
in één keer afgestapt van het traditio
nele jaarklassensysteem. In plaats van
acht groepen zijn er nu nog drie ‘bou
wen’ waarin elk kind op zijn eigen ni
veau werkt: onderbouw, middenbouw,
bovenbouw. Daarbij kwamen flexibele
schooltijden, wat inhoudt dat kinderen
mogen kiezen hoe laat ze willen begin
nen en hoeveel middagen ze vrij zijn. Dat
werkt zo: aan het begin van het school
jaar kiezen kinderen (en hun ouders) of
ze om 8 uur, 8.30 uur of 9 uur naar school
gaan. Tot de kerst blijft hun rooster zo,
daarna mogen ze eventueel nog swit
chen. Afhankelijk van de starttijd gaan
ze door tot 14 of 15 uur, maar de school is
op maandag, dinsdag en donderdag tot
16 uur open en op woensdag en vrijdag
tot 15 uur.

Drie middagen vrij

‘Er zijn kinderen die ervoor kiezen om
twee dagen van 8 tot 16 uur naar school
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te gaan, omdat ze dan drie middagen
vrij hebben’, vertelt Verhoeff, maar voegt
daar onmiddellijk aan toe: ‘Dat kan en
dat mag, maar het zijn lange dagen en
wij kijken wel of het kind dat aankan,
anders gaat het niet door. Wij hebben uit
eindelijk het laatste woord over het roos
ter.’ Zo houdt de school ook in de gaten

rekenen, waarvoor alle leerlingen van
groep 4 tot en met groep 8 een eigen ta
blet hebben. De leerkracht geeft groeps
instructie, waarna de kinderen op hun
tablet gaan werken. De tablet registreert
snel het niveau van een kind en past daar
het aanbod van het rekenwerk op aan.
De leerkracht ziet direct wie extra hulp

‘Ik zag ze om 8 uur al op
het schoolplein rondhangen’
dat kleuters 23 uur per week naar school
gaan en de overige leerlingen minimaal
25 uur en maximaal 30 uur per week. Dat
laatste gebeurt ook. Sommige kinderen
vinden het leuk om langer te blijven, en
andere kinderen, die wat extra hulp kun
nen gebruiken, kunnen bijvoorbeeld op
vrijdagmiddag nog aansluiten. Volgens
Verhoeff is het onderwijs vooral effectie
ver geworden door de individuele aanpak
en de variatie in groepsgrootte. ‘Aan het
begin en eind van de dag hebben we
kleinere groepjes binnen in wisselende
samenstelling. In die uurtjes kunnen we
kinderen meer aandacht geven.’
Tussen 9 en 12 uur zijn alle kinderen bin
nen. ‘Dat is ook belangrijk, want voor
sommige lessen is het efficiënter als
iedereen er is’, zegt Verhoeff. ‘Bijvoor
beeld de creatieve lessen, maar ook het

nodig heeft. Nakijken hoeft ze niet: dat
doet de tablet, waardoor zij tijd heeft om
bepaalde kinderen te helpen.’

Niveauverschillen

Ook bij alle andere vakken werken de
kinderen allemaal op hun eigen niveau,
binnen dezelfde methode, die ‘Alles-in-1’
heet. ‘We zijn die methode op het spoor
gekomen doordat we ons licht zijn gaan
opsteken bij andere scholen die al met
flexibele schooltijden werken’, vertelt
Verhoeff. ‘Wij zochten vorig jaar naar
een andere aanpak, omdat we ons on
derwijs meer wilden afstemmen op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We hadden combinatiegroepen, gaven
dus al binnen de groep op verschillende
niveaus les, maar we wilden meer. We
zagen binnen elke groep veel niveauver

Nadia Verhoeff in de groep leerlingen die aan het eind van de schooldag nog aan het werk is, terwijl hun
klasgenoten al naar huis zijn. Het zijn leerlingen uit alle groepen, die ieder met hun eigen werk bezig zijn.

schillen, ook omdat we hier relatief veel
hoogbegaafde en dyslectische leerlingen
hebben. Daarnaast vonden we de vaste
schooltijden echt uit de tijd. Elke dag za
gen we om 8 uur al kinderen rondhan
gen op het schoolplein, terwijl we pas
om halfnegen begonnen. Ik dacht: als die
kinderen vast eens aan het werk konden
gaan, hoeveel win je dan?’
Verhoeff organiseerde voor haar team een
excursie naar een sterrenschool en een le
zing door Marjolein Ploegman, bestuur
der van De School in Zandvoort, die flexi
bele schooltijden en flexibele vakanties
al ver heeft doorgevoerd. ‘Zij was buiten
gewoon inspirerend’, zegt Verhoeff. ‘Op
haar school werkt elk kind aan hetzelfde
thema, maar wel op zijn eigen niveau. Dat
was precies de oplossing die wij zochten
voor onze gevarieerde leerlingengroep.
Dyslectisch of hoogbegaafd? Niemand
merkt het, niemand is meer bijzonder.
Dit is echt passend onderwijs.’

Zo heeft de school het fenomeen ‘lesge
bonden en niet-lesgebonden taken’ los
gelaten. ‘Er zijn taken en die verdelen we.
Ook zijn we effectiever gaan vergaderen.
Parttimers kunnen daar niet altijd bij
zijn, hun collega praat ze bij. Praktische
dingen regelen we via de mail. Ook het

Geen extra geld

Verhoeff betrok vanaf het begin de ou
ders bij het proces via een klankbord
groep en de MR. In juni 2013 organiseerde
ze een voorlichtingsavond. De MR had
toen al ingestemd met invoering van an
dere schooltijden. Een ouderraadpleging
is niet gehouden, omdat ouders ook de
mogelijkheid houden om voor traditio
nele schooltijden te kiezen. Per 1 augustus
2014 gingen de flexibele tijden van start.

‘Wij waren te laat voor het landelijke ex
periment met flexibele vakanties, maar
de schooltijden aanpassen, dat mag wel,
en dat zag het hele team zitten. Extra
geld kregen we niet, daarom moesten
we creatief bedenken hoe we dit konden
realiseren. Maar met een beetje ‘out of
the box- denken’ is veel op te lossen’, al
dus Verhoeff.

Inmiddels trekt De Wilgenhoek, een
school van de Stichting Openbaar On
derwijs Land van Altena, aandacht met
de opvallende resultaten. ‘Andere scho
len kijken naar ons, maar ouders ook. Ik
merk dat er ouders zijn die echt ander
onderwijs zoeken en dan hier terechtko

‘Met out-of-the-box-denken
is veel op te lossen’
tablet-rekenen neemt werk uit handen.
Verder hebben we een intern coördinator
opgeleid voor leerkrachten in opleiding.
Daardoor hebben we hier altijd lio’s lo
pen voor extra ondersteuning. Zo is het
gelukt om zonder extra middelen heel
anders te gaan werken.’

Klankbordgroep

men. Ik krijg meer inschrijvingen’, ver
telt Verhoeff. ‘En de leerkrachten? Hun
werkdruk was dit jaar hoog omdat alles
nieuw was. Maar niemand wil terug
naar het oude systeem!’ < De kers op de
taart was voor Verhoeff het goede rapport
van de inspectie en de persaandacht die
dat opleverde.

Andere tijden

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) helpt
scholen met de overgang naar andere school
tijden. Meer informatie? Neem contact op met
adviseur Flora Breemer, f.breemer@voo.nl
of 036 533 1500
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Kees van Overveld: ‘Zinvoller om te investeren in een positieve groep’

Antipestprogramma
als laatste redmiddel

Pesten terugdringen is belangrijk, maar antipestprogramma’s zijn daarvoor niet het
meest geschikte middel. Beter is het om te investeren in een veilige omgeving en in
sociaal-emotioneel leren.

D

at zegt Kees van Overveld,
gedragsdeskundige met er
varing in het (speciaal) ba
sisonderwijs, en auteur van
diverse boeken over groepsgedrag. De
redactie van School! sprak met hem.

Wat vindt u van de aandacht
voor pesten?

‘Afgelopen jaren is er, ook op scholen,
te weinig aandacht geweest voor dit
probleem. Het is positief dat OCW wil
dat er nu echt iets gaat gebeuren. Want
het probleem is al heel lang heel groot.
Met het digitale pesten is er ook nog een
nieuwe dimensie bij gekomen, er is een
meer gevarieerde ellende ontstaan. Het
is dus goed dat er een serieus antwoord
komt op dit probleem.’
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Zijn de antipestprogramma’s
een serieus antwoord?

‘Tot het zomerreces van de Tweede Ka
mer leek het erop dat scholen verplicht
een antipestprogramma moesten gaan
invoeren. Ik ben steeds van mening
geweest dat de visie achter dat besluit
ontbrak. De doelen, achtergronden en
aanpak van de dertien antipestpro
gramma’s die uiteindelijk geselecteerd
waren, verschillen enorm. Bij het ene
programma moet je je drie jaar lang
conformeren aan een schoolbrede inten
sieve aanpak, bij het andere programma
volstaan tien lessen per jaar. Naar mijn
mening nam staatssecretaris Dekker op
die manier noch de mensen in de school
noch de pestproblematiek serieus. Vlak
voor de zomer hebben D66 en VVD een

motie ingediend, waardoor het plan van
de staatssecretaris op losse schroeven is
komen te staan. Nu krijgen de PO-Raad
en de VO-Raad de gelegenheid om met
een alternatief plan te komen voor een
veilige school en een effectieve bestrij
ding van pesten.’

Spelen antipestprogramma’s
daarin een rol?

‘Wat mij betreft is een antipestprogram
ma een laatste stap die je als school moet
zetten. Zo’n programma is de spreek
woordelijke stap 10. Daar komen dus nog
9 stappen vóór van dingen die je zou moe
ten doen. Een antipestprogramma is een
curatief middel, dat je in kunt zetten als
al die andere activiteiten en interventies
onvoldoende resultaat hebben gehad.’

PESTEN
TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: RICK KEUS

‘Wil je pesten voorkomen, dan moet je in de groep beginnen’
13 veelbelovende
programma’s
Voorlopig goedgekeurd

Negen programma’s zijn voorlopig
goedgekeurd; er zijn slechts be
perkte (theoretische of empirische)
aanpassingen nodig.

Schoolbrede specifieke
antipestprogramma’s
• KiVa
• PRIMA

Schoolbrede programma’s
• Kanjertraining,
• Vreedzame School

Klasseninterventies:

• PAD (programma alternatieve
denkstrategieën)
• Taakspel

Interventies, niet specifiek
gericht tegen pesten:
• Alles Kidzzz
• Plezier op school
• Sta Sterk

Vooralsnog afgewezen

Vier programma’s voldoen
vooralsnog nog te weinig aan de
gestelde criteria; ze hebben wel
voldoende potentie om zich verder
te ontwikkelen.
• Omgaan met elkaar
• Pestkoppen stoppen
• Zippy’s vrienden
• SWPBS (School Wide Positive
Behavior Support)

Afgewezen

De andere 48 ingediende program
ma’s zijn afgewezen, omdat ze niet
aan de gestelde criteria voldoen.

Welke preventieve activiteiten
adviseert u?

‘Het begint bij het leggen van een stevige
basis in je groep. Pesten gebeurt vrijwel
altijd in een sociale context. Dat is dus
de groep. Als je pesten wilt voorkomen,
moet je in de groep beginnen. Dat doe je
al direct na de zomervakantie. Als leer
kracht heb je dan een klas kinderen voor
je neus: een verzameling individuen. Het
is jouw opdracht om hier zo snel moge
lijk een groep van te maken. De eerste
schooldag zou je met de leerlingen een
aantal vragen moeten bespreken: ‘Hoe
worden wij een fijne groep? Welke re
gels en afspraken zijn daarvoor nodig?
Hoe gaan we met elkaar om?’ In prin
cipe ben je tot de herfstvakantie bezig
met de uitwerking van deze vragen. Dat
is de gevoelige periode, waarin de groep
zich settelt. Als je het voor die deadline
niet voor elkaar krijgt, krijg je een las
tige groep, met veel gedragsproblemen
en mogelijk ook pestgedrag. We kunnen
dus niet genoeg benadrukken om die
groepsvorming heel erg veel aandacht
te geven!’

Kun je dan na de herfstvakantie
achterover leunen?

‘Na de herfstvakantie is het oogsttijd. Je
kunt nu de vruchten plukken van wat
je voor de vakantie hebt neergezet. In de
fase die dan aanbreekt, kun je extra in
vesteren in het sociaal-emotioneel leren
van de groep. Zeker in Engelstalige landen
zien we de laatste jaren een toenemende
belangstelling voor de sociaal-emotionele
competenties waarvan bekend is dat ze
bijdragen aan een veilige schoolomgeving.
Het gaat dan om besef hebben van jezelf
en van de ander, zelfmanagement, relaties
kunnen hanteren en keuzes maken. Er zijn
verschillende programma’s voorhanden
waarmee je kinderen systematisch en
planmatig met dit soort zaken in aan
raking brengt. Dat doe je dus nog steeds
vanuit een preventief oogpunt.’

Werkt die preventieve aanpak
voor alle kinderen?

‘Deze investering op het primaire niveau
- de investering in de groepsvorming en
in sociaal-emotionele competenties van
kinderen - volstaat normaal gesproken
voor tachtig procent van de leerlingen.
Vaak is er een klein groepje, dat lichte ge
dragsproblemen heeft. Dat zijn veelal de
wat zwakkere leerlingen, die heel gevoe
lig zijn voor groepsinvloeden. Met lichte
interventies op dit ‘secundaire niveau’
kun je deze zwakkere groep doorgaans
terughalen bij de groep. In termen van
passend onderwijs hebben we het bij dat
primaire en secundaire niveau over de
basisondersteuning. Elke school en elke
leerkracht moet dit sinds 1 augustus 2014
hebben neergezet. Die preventieve basis
ondersteuning moet op orde zijn!
Pas in laatste instantie is een investering
in het tertiaire niveau gerechtvaardigd.
Dan hebben we het meestal over hooguit
1 of 2 leerlingen per klas. Dat is de harde
kern - kinderen die forse gedragspro
blemen hebben. In potentie zijn dat de
pesters. Voor hen zou een antipestpro
gramma geschikt kunnen zijn. Voor de
rest van de groep is het zinvoller om de
beschikbare tijd, energie en middelen te
investeren in de ontwikkeling van een
positieve groep opdat gedragsproblemen
en pesten kunnen worden voorkomen.’ <

Commentaar VOS/ABB

Op de website van VOS/ABB vindt u het com
mentaar waarin beleidsmedewerker Simone
Baalhuis zich uitspreekt over de antipestpro
gramma’s. < www.vosabb.nl/commentaar (->
27 mei 2014)

Kees van Overveld

Auteur van Groepsplan gedrag (2012) en
Groepsplan gedrag voortgezet onderwijs (2014).
Uitgeverij: Pica < www.keesvanoverveld.nl
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BÈTATECHNIEK
TEKST EN BEELD: SANNE VAN DER MOST

Bèta Challenge
vmbo-kweekvijver
voor techniektalent
Wat voor de havo en het vwo Technasium is, heet
voor mavo en vmbo nu Bèta Challenge. Openbare
scholengemeenschap De Rede in Terneuzen is een van de
eerste scholen die er ervaring mee opdeed.

D

e theorie leren ze bij natuuren scheikunde, de toepassing
krijgen de leerlingen bij de
Bèta Challenge. En dat werkt.
‘Door de stof op een andere manier aan
te bieden, wordt het veel interessanter
en behapbaarder voor ze’, zegt coördina
tor Hanneke van Dorsselaer. ‘Het gaat
ineens leven en dat stimuleert. Ze gaan
dwarsverbanden leggen en begrijpen
waarom die saaie theorie nodig is.’

Goede loopbaanoriëntatie

Vorig schooljaar zijn vier initiatiefscholen
begonnen met een pilot Bèta Challenge:
‘t Rijks in Bergen op Zoom, het New
mancollege in Breda, het Libanon Lyceum
in Rotterdam en De Rede in Terneuzen.
Met die vier scholen is een conceptplan
geschreven. Het afgelopen schooljaar zijn
zeven nieuwe scholen gestart en volgend
jaar beginnen er weer zeven. Het concept
slaat dus aan. De Bèta Challenge rust op

meerdere pijlers die voor iedere deelne
mende school overeenkomen. Een goede
loopbaanoriëntatie is er daar één van.

Ontdekkasteel

Bèta Challenge is dus geen vak uit de boe
ken, maar echt praktijkgericht. De basis
wordt gevormd door opdrachten vanuit
organisaties en instellingen en het be
drijfsleven. Soms fictief, soms echt. Een
voorbeeld daarvan is het Ontdekkasteel.

Stijn van de Wouw (16): ‘Goed
leren plannen en samenwerken’

Nina Hein (15): ‘Proefjes doen
en beesten onderzoeken’

‘Ik vond de Bèta Challenge erg leuk. Vooral de projecten
die we met ons groepje deden in het kader van het Ont
dekkasteel. Voor de onderbouw van de basisschool bouw
den we een autootje met verschillende vormen wielen.
De leerlingen konden
zelf onderzoeken welke
vorm het best rolt. Voor
de middenbouw maak
ten we tandwieltjes om
te laten zien hoe een as
draait, en voor de bo
venbouw een autootje
dat op stroom reed. Hier
door heb ik goed leren
samenwerken en plan
nen. Vooral dat laatste
was lastig in het begin.
Gelukkig ging dat steeds
beter.’

‘Techniek ligt mij wel. Ik zie mezelf later geen draden
leggen, maar wiskunde vind ik heel leuk. Daar ben ik
ook wel goed in. Leuk aan de Bèta Challenge vond ik de
projecten met jongere leerlingen, ze uitleggen hoe het
werkt en zo. De bezoekjes
aan techniekopleidingen
vond ik ook interessant.
Zo kwam ik erachter wat
ik later wil: laboratori
umtechniek aan ROC
Scalda. Proefjes doen en
beesten onderzoeken op
ziektes.’
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BÈTATECHNIEK

Van de eigen schooldirecteur kwam de
opdracht een voorlichtingsfilmpje te ma
ken over veiligheid. ‘In ons scheikundelo
kaal gebeurde niet alles even veilig’, licht
Van Dorsselaer toe. ‘Onze directeur gaf ze
daarom de opdracht zelf een filmpje over
veiligheid te maken, met als insteek: hoe
het niet moet. Dat werkte heel effectief.’

Beter beeld

Van Dorsselaer: ‘Dat is een methode op de
basisschool waarin leerlingen leren door
zelf dingen te doen en te ontdekken. Leer
lingen van De Rede maakten daar in het
kader van de Bèta Challenge nieuwe op
drachten voor. Geweldig vonden ze dat.’

Bedrijfsbezoeken

Vanuit de politiek kwam een fictieve
opdracht over waterzuivering en het
Tunnelcentrum, het bezoekerscentrum

van de nabijgelegen Sluiskiltunnel, gaf
de leerlingen de opdracht om een markt
kraam te maken voor een open dag.
‘Daarnaast hebben we ook een aantal
bedrijfsbezoeken afgelegd en namen we
een kijkje bij onderwijsinstellingen die
iets met techniek te maken hebben’, ver
telt Van Dorsselaer. ‘Erg leuk en nuttig.
Sommige leerlingen waren zo enthou
siast dat ze nu al weten waar ze straks
verder willen leren.’

‘Zeeuws-Vlaanderen is erg technisch
gericht’, merkt Van Dorsselaer op. ‘Met
fabrieken als Dow en Cargill is er veel
werk in die sector. Vanuit Stichting Top
techniek denken en betalen de bedrijven
mee aan de Bèta Challenge.’ Door te laten
zien wat er allemaal te koop is, krijgen
de leerlingen een beter beeld van wat
ze later kunnen gaan doen. ‘Belangrijk’,
zegt Van Dorsselaer. ‘Want veel leerlin
gen haakten in het eerste jaar ROC vaak
al af omdat ze geen flauw idee hadden
wat hun te wachten stond. Dankzij de
Bèta Challenge is dat idee er dus wel.’ <

Floor van Bolderik (15): ‘Het is
nu veel meer gaan leven’

Bruno Knöpker (14):
‘Uitzoeken hoe dingen werken’

‘Het was een leuk en leerzaam schooljaar, mede dankzij
de Bèta Challenge. We deden een leuk project met lagere
klassen, maar ook de bezoekjes aan onderwijsinstel
lingen en bedrijven vond ik interessant. Ik wist al dat
techniek mij ligt, maar
nu weet ik ook echt dat
ik erin verder wil.’

‘Techniek vind ik helemaal geweldig. Uitzoeken hoe din
gen werken en waarom ze doen wat ze doen. Met mijn
groepje op de basisschool deed ik een project over zwaarte
kracht. We hadden allemaal balletjes waar je gewichtjes in
kon steken. De kinderen
moesten zelf een voor
spelling maken en testen.
Wij keken of ze het goed
deden en legden uit wat
er mis ging. Bijzonder om
te zien, was dat de on
derbouw het vaak beter
deed dan de bovenbouw.
Initiatief nemen, dat heb
ik vooral geleerd dit jaar.
Het technische gedeelte
dat wist ik eigenlijk al.
Wel vond ik de bereke
ningen soms moeilijk.’

MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS | 17

OPENBAAR ONDERWIJS
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Nog verschil tussen openbaar
en bijzonder onderwijs?
Weg met het duale bestel. Overal algemeen toegankelijke scholen met een brede diversiteit
aan leerlingen. De Amsterdamse historicus Bram Mellink noemt het een lovenswaardig
streven, maar het is wat hem betreft niet nodig. ‘Welk probleem lossen we ermee op?’

M

ellink schreef het boek
Worden zoals wij over
onderwijs en de opkomst
van de geïndividualiseer
de samenleving sinds 1945. Rode draad in
zijn verhaal is de verzuiling en het duale
onderwijsbestel dat daar (nog steeds)
onderdeel van is. Hij zet de verzuiling af
tegen de individualisering, zoals die in
de jaren 60 doorzette, en zet daarbij het
beeld van de geïndividualiseerde samen
leving op zijn kop.
‘Jezelf zijn is norm geworden en wie van
die norm afwijkt – de moslim, de ortho
doxe christen, maar ook het kind met het
rugzakje – moet bekeerd worden. Want
iedereen moet worden zoals wij’, aldus
Mellink. Hij concretiseert dit door de
vraag te stellen wie een vrij individu is.
‘Degene die een alledaagse spijkerbroek
draagt of de moslima die een hoofddoek
omknoopt? Die laatste wordt gezien als
kuddedier. Ben je dat niet met een alle
daagse spijkerbroek? Misschien maakt
de moslima met hoofddoek wel een in
dividuele keuze.’

Groepscultuur

Mellink wijst erop dat het tegenwoordig
de norm is dat kinderen worden opge
voed tot vrije en zelfstandige individuen.
‘Dat zou de beste manier zijn om maat
schappelijke diversiteit voort te laten
bestaan. Dit zijn we zo vanzelfsprekend
gaan vinden, dat we niet meer zien dat
het ook groepscultuur is. De grote meer
derheid van de mensen ziet zichzelf als
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een zelfstandig individu dat vrij is eigen
keuzes te maken, terwijl bijvoorbeeld or
thodoxen dat niet zouden kunnen. Dus
wij wel en zij niet. Orthodoxen zijn niet
minder individualistisch, maar zo wor
den ze wel gezien.’
Openbaar onderwijs is net zo goed een
groepscultuur als bijzonder onderwijs,
stelt Mellink. ‘Het lastige van openbaar
onderwijs is de brede toegankelijkheid en
diversiteit. Dat is een lovenswaardig stre
ven, maar het is ingewikkeld er individu
eel gestalte aan te geven. Zeker als je wilt
dat het met alle diverse godsdiensten en
levensovertuigingen draaglijk en gezel
lig blijft. Als je als christen moeite hebt
met homoseksualiteit, mag je dat dan
zeggen? Wat mij betreft wel, maar in de
huidige discussie over onderwijs en ho
motolerantie wordt dit steeds ingewik
kelder. Het sentiment wordt dan al snel
dat het niet zou passen bij de pluriforme
Nederlandse samenleving.’

De waarde van groepsvorming

Er zijn groepen in de samenleving, zo
stelt Mellink, die zeggen dat voor hen
de cultuur van duizend bloemen laten
bloeien niet toereikend is. ‘Daar willen
zij niet in mee, omdat het volgens hen
slecht is om kinderen in de school met
andersdenkenden in aanraking te laten
komen. Zij stellen dat God of Allah dat
niet wil. Deze groepsvorming heeft vol
gens mij zijn waarde. Je kunt je natuurlijk
wel afvragen of je het daarmee eens bent
en of de overheid dat moet faciliteren.

School!
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) willen naar
een nieuw onderwijsbestel dat is
gebaseerd op het concept ‘School!’,
dat boven de denominaties uitstijgt.
Er zullen in dit toekomstige be
stel geen openbare, protestantschristelijke, 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 di
verse godsdiensten en levensbe
schouwingen.
Om dit te bewerkstelligen, zou arti
kel 23 van de Grondwet moeten wor
den aangepast. Het streven is om de
discussie hierover los te maken en
om in snel tempo de vrijheid van
onderwijs op basis van het concept
‘School!’ te moderniseren, zodat er
in 2017 – 100 jaar nadat de gelijke be
kostiging van openbaar en bijzon
der onderwijs in de Grondwet werd
geregeld – een nieuw uitgangspunt
voor het Nederlandse onderwijs
bestel ligt. < VOS/ABB en VOO heb
ben in maart de uitgave School!Gids
gepresenteerd. Zie www.vosabb.nl
(home>downloads>brochures).

OPENBAAR ONDERWIJS

Historicus Bram Mellink: ‘Er is iets geks aan de hand’

‘Bijzondere scholen zijn steeds sterker
op openbare scholen gaan lijken’
Maar zolang deze groepsvorming bin
nen de wettelijke kaders functioneert,
zie ik niet in waarom de overheid daar
de portemonnee níet voor zou trekken.
Bijzonder onderwijs zoals dat nu functi
oneert, heeft volgens mij een belangrijke
functie. Gek genoeg juist voor de diversi
teit. Binnen de scholen is het niet divers,
maar het is wel een tegengeluid tegen
over het openbaar onderwijs. In die zin
zou je onderwijs op religieuze grondslag
kunnen zien als onderscheidend en dus
als onderdeel van de diversiteit die in de

geïndividualiseerde samenleving zo be
langrijk wordt gevonden.’

In elkaar geschoven

Tegelijkertijd is er volgens Mellink ‘iets
geks’ aan de hand. ‘Een groot deel van het
bijzonder onderwijs heeft de onderschei
dende functie tegenover het openbaar
onderwijs niet meer. Heel veel protes
tants-christelijke en rooms-katholieke
scholen zijn vanaf de jaren zestig sterker
op het openbaar onderwijs gaan lijken.
Voor buitenstaanders onderscheiden zij

zich lang niet altijd duidelijk meer van
het openbaar onderwijs, en soms lijkt
dat ook niet langer hun ambitie. Een
voorbeeld is de algemene benoembaar
heid. Ook zijn er bijna geen bijzondere
scholen meer die leerlingen op grond
van religieuze uitgangspunten weige
ren. Ze zijn net als de openbare scholen
algemeen toegankelijk geworden. Bijzon
der en openbaar onderwijs zijn in elkaar
geschoven. Zestig jaar geleden zou dat
ondenkbaar zijn geweest.’
Dat de vlag in het bijzonder onderwijs
vaak niet meer de lading dekt, is volgens
Mellink geen reden om dan maar het du
ale bestel af te schaffen. ‘We zouden de
discussie op een andere manier moeten
voeren. Ik ben voor een verschuiving van
de argumentatie voor de onderwijsvrij
heid naar de ouders. De school is nooit
echt van de ouders geweest. Er zitten nog
wel ouders in besturen, maar die zijn in
de loop van de tijd steeds verder gepro
fessionaliseerd. Van de bestuurslaag die
ertussen zit, kun je je afvragen hoeveel
die nog met het geloof te maken heeft.
Het zou mooi zijn als er zoiets bestond
als een resetknop, dat we de kaarten
opnieuw konden schudden om te kijken
waar ouders behoefte aan hebben en
dan het onderwijs helemaal opnieuw
opbouwen. Maar zo’n resetknop is er
niet. Is het een groot probleem dat pro
testantse en katholieke scholen zich nog
wel zo noemen maar er niet naar hande
len? Ik zie niet in waarom je zou moeten
ingrijpen. Het wordt pas een probleem
als blijkt dat bijzonder onderwijs een
dekmantel is voor segregatie, bijvoor
beeld als er hoge ouderbijdragen worden
gevraagd om mensen buiten de deur te
houden. Als dat zo is, moet dat worden
blootgelegd.’ <

Bram Mellink is auteur van Worden zoals wij.
Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. Amsterdam:
Wereldbibliotheek, 2014.
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DIVERSITEIT
TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: BAS GIJSELHART

Wedstrijd levert creatief
lesmateriaal op
Seksuele diversiteit is sinds kort een verplicht onderdeel van het curriculum. Omdat
er niet veel lesmaterialen beschikbaar zijn, schreef de Onderwijsalliantie Seksuele
Diversiteit een wedstrijd uit. Dat leverde creatieve lesstof op.

‘D

oor een wijziging in de
kerndoelen van het pri
mair en voortgezet on
derwijs moeten scholen
tegenwoordig aandacht besteden aan
seksuele diversiteit. Het weinige les
materiaal dat voorhanden is, is meestal
ontwikkeld door belangenorganisaties.
Wij wilden leraren stimuleren om zélf
materiaal te maken en een discussie op
gang brengen over wat goed lesmateriaal
is. Vandaar deze wedstrijd’, vertelt Peter
Dankmeijer van EduDivers, één van de
partners binnen de Onderwijsalliantie
voor Seksuele Diversiteit.

Creatieve inzendingen

Er kwamen zeven inzendingen binnen.
Dat is weliswaar niet zoveel, maar het
gemiddelde niveau was volgens Peter
Dankmeijer behoorlijk hoog. De inzen
dingen zijn beoordeeld door een jury, met
daarin vertegenwoordigers van de Stich
ting Leerplanontwikkeling, het Landelijk
Aktie Komitee Scholieren en het ministe

rie van OCW. De jury was zeer te spreken
over de creativiteit van de inzendingen,
maar was niet altijd onder de indruk van
de onderbouwing en uitwerking van het
lesmateriaal.

Laagdrempelige aanpak

De hoofdprijs is uiteindelijk toegekend
aan Piet Karsten, een leerkracht van
groep 8 (zie kader). Dankmeijer: ‘Dit was

‘Een wekelijks vragenrondje over
seksualiteit: eenvoudig en effectief’
een van de twee inzendingen uit het ba
sisonderwijs en de jury heeft dit duide
lijk willen belonen. Bovendien was de
jury heel enthousiast over de eenvoud
en effectiviteit van zijn wekelijkse vra
genrondje over seksualiteit. Zijn aanpak
sluit volgens de jury goed aan bij de in

Waarderingsprijs: The Genderbread Kit
De jury heeft de waarderingsprijs toegekend aan Graziella de Guytenaere, docent in
het voortgezet onderwijs. Zij is een van de grondleggers van The Genderbread Kit.
The Genderbread Kit is een leuk en interactief programma waarmee leerkrachten
aandacht kunnen besteden aan genderverschillen en seksuele diversiteit. Het pro
gramma is eigenlijk een fictieve kookcursus, waarin leerlingen worden meegenomen
in de vier ingrediënten van de menselijke identiteit: sekse, gender-identiteit, expressie
en aantrekkingskracht.
Op dit moment is het lesmateriaal Engelstalig, maar er wordt gewerkt aan een Ne
derlandse vertaling. De ontwikkelaars van The Genderbread Kit geven ook lessen in
scholen en workshops voor docenten. Zie: www.thegenderbreadkit.com. <
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teresse en leeftijd van groep 8-leerlin
gen. Basisschoolleerkrachten vinden
het vaak lastig om over dit onderwerp
te praten. Piet laat zien dat je dit op een
heel laagdrempelige manier toch kunt
doen. Omdat het iedere vrijdag terug
komt, is de aandacht voor homosek
sualiteit er op een vanzelfsprekende
manier. We weten dat dit veel effect
sorteert bij leerlingen. Karsten krijgt

veel positieve respons, niet alleen van
zijn leerlingen, maar bijvoorbeeld ook
van ouders en collega’s.’

Waarderingsprijs

De waarderingsprijs is toegekend aan de
ontwikkelaars van The Genderbread Kit.
De jury vindt dit een goed onderbouwde
methode, met goed uitgewerkt didac
tisch materiaal. ‘Dit programma gaat
over genderverschillen. Uit allerlei on
derzoeken blijkt dat met name jongens
er moeite mee hebben als een jongen
zich meisjesachtig gedraagt of als een
meisje zich jongensachtig gedraagt. De
moeite met genderverschillen is vaak de
achtergrond van homopesten en uitslui
ting. Het lespakket van The Genderbread
Kit laat jongeren nadenken over variaties
in gedrag en bevordert tolerantie en res
pect’, legt Peter Dankmeijer uit. < Volg
de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit
ook op Facebook: MijnID.

Piet Karsten en het team van The Genderbread Kit ontvangen hun prijs op Roze Zaterdag in Eindhoven.

1e prijs: Meester Piet beantwoordt alle vragen van groep 8
Een cheque van 650 euro. Dat was de
hoofdprijs die Piet Karsten, leerkracht
van groep 8, in de wacht sleepte bij de
lesmaterialenwedstrijd. Verkering vragen, ontmaagd worden, beffen, noem
maar op: het komt allemaal voorbij tijdens de ‘seksles’ van meester Piet.
‘Al zo’n twintig jaar lang staat er een jam
potje op mijn bureau met ‘vragenrondje’
erop. Kinderen kunnen hier een briefje
met een vraag in stoppen. Het idee kwam
destijds van henzelf. Toen ik ermee begon,
bleek dat veel vragen over seksualiteit
gingen. Het waren er zoveel dat er al snel
elke vrijdag een vragenrondje van een
kwartier kwam. Dat doe ik tot op de dag
van vandaag’, vertelt Karsten.

Ze mogen alles vragen

‘De afspraak is dat kinderen mij alles
mogen vragen en dat ik ook op alles ant
woord geef. Ze mogen hun naam op het
briefje schrijven, maar dat hoeft niet. Ik
lees hun naam nooit hardop voor. Je kunt
het zo gek niet bedenken of de kinderen
vragen het. Wat is aangerand? Hoe vraag

je verkering? Kan een meisje klaarkomen?
Mogen profvoetballers seksen? Wat is on
beantwoorde liefde? Hoe moet je tongen?
Wat is beffen? Ook komen regelmatig vra
gen aan bod over seksuele diversiteit. Dan
willen ze bijvoorbeeld weten of homo’s
een condoom gebruiken of wie de was
doet bij een homostel.’

Persoonlijk

‘Soms zijn de vragen heel persoonlijk.
Laatst vroeg een jongen: ‘Hoe vaak per
week doet u het?’ Dan leg ik uit dat je zo’n
vraag in het dagelijks leven niet aan men
sen kunt stellen. In mijn antwoord koppel
ik dat soort vragen altijd los van mijn per
soon; je moet het professioneel houden.
Dan leg ik bijvoorbeeld uit dat dat voor
jonge mensen, die heel verliefd zijn en
veel hormonen in hun lijf hebben, anders
kan zijn dan voor oudere mensen of voor
mensen die al heel lang samen zijn.’

Stop!

‘Mijn vragenrondje is eigenlijk een vorm
van seksuele voorlichting, maar we heb
ben het ook vaak over relaties. Ik vind het

belangrijk om de kinderen mee te geven
dat ze alleen met iemand moeten vrijen
als het helemaal goed voelt. Anders zeg je
‘stop’ of ‘nee’. Ook al ben je nog zo verliefd
en wil je die jongen of dat meisje echt niet
kwijt. Ik vertel ze dat je daar sterk voor
moet zijn, maar als iemand jou leuk vindt,
wil hij of zij echt wel wachten tot je eraan
toe bent. Al onthouden ze alleen maar die
boodschap, dan vind ik het al goed.’

Koudwatervrees

‘Aan het begin van het schooljaar wordt er
heel erg lacherig gedaan tijdens het vra
genrondje. Maar als de woorden vagina en
piemel een paar keer voorbij zijn gekomen,
dan raken ze er aan gewend. Veel mensen,
en dus ook leerkrachten, praten niet zo
makkelijk over seksualiteit. Ik denk dat
alle leraren dit kunnen leren, maar je moet
wel even wat koudwatervrees overwin
nen. Als je dat durft, dan is dat heel waar
devol. Kinderen horen van alles op straat
en ook op internet zien ze dingen voorbij
komen. Het is belangrijk dat er een veilige
plek is waar ze betrouwbare informatie
kunnen krijgen en alles kunnen vragen.’ <
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Reiny Kas-Siderius met een groepje leerlingen, die trots het TOP-certificaat laten zien.

Kernwaarden

die staan als een huis

De Mienskip is de perfecte naam voor de openbare basisschool in het Friese dorp
Buitenpost: de school staat als gemeenschap midden in de samenleving. Iedereen is er
welkom en ook andere kernwaarden van het openbaar onderwijs staan er als een huis.

R

einy Kas-Siderius is sinds 2009
directeur van de Mienskip, die
onder de Stichting ROOBOL voor
openbaar onderwijs in de ge
meenten Achtkarspelen, Dantumadiel,
Dongeradeel en Kollumerland valt. Ze
werkt ruim 25 jaar in het openbaar ba
sisonderwijs in Friesland. Tussen 1985 en
1990 was ze leerkracht aan obs ’t Fonne
mint in Sint Annaparochie en obs De Oprel
in Oude Bildtzijl. In 1997 keerde ze terug
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naar het openbaar onderwijs, na een pe
riode waarin ze in Maastricht stylist was
voor een groothandel in de modebranche.
‘De manier waarop je een bedrijf runt,
heeft gevolgen gehad voor de manier
waarop ik nu leiding geef aan de school’,
vertelt ze. ‘Het sprak mij aan dat je in
een bedrijf op basis van een eigen visie
keuzes moet maken en dat het nodig is
om voortdurend mensen te blijven mo

tiveren, omdat je anders niet concur
rerend genoeg blijft en dus geen geld
kunt verdienen. Ik zie in het onderwijs
dat het er soms te gezapig aan toe gaat.
Visie, ambitie en intrinsieke motivatie
hebben we juist ook in de scholen nodig.
Niet om geld te verdienen, zoals in een
bedrijf, maar wel om ervoor te zorgen dat
het geld dat wij van de overheid krijgen
zo efficiënt mogelijk wordt ingezet voor
het beste onderwijs.’

KERNWAARDEN
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Wat volgens haar van essentieel belang
is voor een school met een duidelijke vi
sie op openbaar onderwijs, is de vraag
waarom bepaalde keuzes worden ge
maakt. ‘Wij moeten ouders en ook onze
leerlingen kunnen uitleggen waarom
we doen wat we doen. In het onderwijs
werken we niet met machines die je naar
believen kunt sturen.’

te weigeren. ‘Dat mag toch in Nederland
niet meer voorkomen, dat je kinderen
moedwillig uitsluit? Ze hebben het recht
dat ze welkom zijn op school. Met de vrij
heid van onderwijs houden we moedwil
lig segregatie in stand. Dat gaat helemaal
in tegen wat de samenleving in de kern
behoort te zijn. Daar zit niet voor niets
het woord ‘samen’ in!’

Openbaar onderwijs koesteren

Kennismaking met geloven

In de visie van de Mienskip en de keu
zes die de school op basis daarvan
maakt, staan de kernwaarden van het
openbaar onderwijs centraal. ‘Werken

Respect voor elkaars godsdienst of le
vensbeschouwing komt in de Mienskip
tot uiting in de diversiteit van godsdien
stig- en humanistisch vormingsonder

‘Dat ik een bedrijf heb gerund,
is te merken in de school’
in het openbaar onderwijs is een mooi
vak. We geven kinderen niet alleen ken
nis, maar ook bagage mee voor later.
Zij zijn ieder met hun eigen karakter
en achtergrond de volwassenen van de
toekomstige samenleving. Vandaar dat
onze school Mienskip heet, Fries voor
‘gemeenschap’. Volgens mij kun je geen
betere naam hebben. Álle kinderen zijn
bij ons welkom. In de kleine en veilige
gemeenschap die onze school is, leren
ze voor de grote gemeenschap waaraan
ze later met respect voor elkaar en voor
de wereld hun bijdrage leveren. Ze leren
wie de anderen om hen heen zijn en hoe
die denken, zonder dat ze zichzelf verlie
zen. Respect voor elkaars godsdienst en
levensbeschouwing is daar een belang
rijk onderdeel van. Deze uitgangspunten
van het openbaar onderwijs moeten we
koesteren!’
Kas-Siderius vindt dat de ‘openbare’
kernwaarden leidend zouden moeten
zijn in het gehele onderwijs. In het kader
hiervan noemt ze het ‘verschrikkelijk’
dat het voor scholen op religieuze grond
slag nog steeds mogelijk is om op basis
van artikel 23 van de Grondwet kinderen

wijs. Wettelijk is het zo geregeld dat dit
buiten de eigen pedagogisch-didactische
verantwoordelijkheid van de school valt
en dat er gelegenheid toe moet worden
geboden als ouders daarom vragen. Op
de school in Buitenpost wordt het in
principe aan alle leerlingen aangebo
den. Ouders die er bezwaar tegen hebben,
kunnen dat kenbaar maken, maar dat ge
beurt eigenlijk nooit, zegt Kas-Siderius.
‘Gvo en hvo komen bij ons vanuit alle ou
ders. Ze vonden het een gedoe dat ze er

steeds om moesten vragen. Daarom heb
ben we het omgedraaid. De ouders willen
net als wij dat kinderen bewust worden
gemaakt van de verschillende godsdien
sten, juist omdat we een openbare school
zijn, die openstaat voor iedereen en waar
je dus allerlei geloven door elkaar hebt.
De docenten gvo en hvo leiden de lessen
zelf, maar dat doen ze in samenspraak
met ons. We informeren elkaar en dat
geeft meer verdieping. De lessen passen
bij de diversiteit die wij in het openbaar
onderwijs zo belangrijk vinden. Het is
dus niet zo dat er maar één stroming
aan bod komt. Het is een algemene ken
nismaking met verschillende geloven.’

Over de grens

De brede blik van de Mienskip op de
samenleving heeft niet alleen betrek
king op algemene toegankelijkheid en
aandacht voor godsdienst en levensbe
schouwing, maar overschrijdt ook letter
lijk grenzen. Omdat diversiteit zo hoog in
het vaandel staat, doet de school mee aan
een internationaal uitwisselingsproject.
Leerlingen van groep 8 gaan naar leef
tijdgenoten en scholen in het buitenland
en verblijven daar een aantal dagen in
een gezin. Buitenlandse leerlingen ko
men naar Buitenpost om te ervaren hoe
het is om in Nederland te leven en naar
school te gaan. ‘Ook hiermee willen we
bereiken dat kinderen later sterke en zelf
bewust denkende volwassenen worden’,
zo sluit Kas-Siderius af. <

Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld

Het schooljaar is voor openbare basisschool Mienskip begonnen met de officiële erkenning als TOP-school.
TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. VOS/ABB wil hiermee inspirerende
voorbeelden laten zien van scholen in het primair en voortgezet onderwijs die de kern
waarden van het openbaar onderwijs in de praktijk waarmaken. Natuurlijk moeten TOPscholen de basis, zoals de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs, op orde hebben. In
eerdere nummers van magazine School! stonden andere voorbeelden van TOP-scholen
uit het hele land.
Als uw openbare school TOP is of als u een andere school kent die de kernwaarden van het
openbaar onderwijs op inspirerende wijze in de praktijk brengt, kunt u dat melden aan
Marleen Lammers van VOS/ABB: mlammers@vosabb.nl. <
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Inspiratiekalender openbaar onderwijs
Wilt u aandacht besteden aan de kernwaarden van
het openbaar onderwijs?
Sta iedere dag in de klas even stil bij de
verschillende thema’s:
Iedereen welkom
Iedereen benoembaar
Wederzijds respect
Waarden en normen
Van en voor de samenleving
Levensbeschouwing en godsdienst

Bestellen?

met de inspiratiekalender van VOS/ABB.
De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Korte
opdrachtjes, teksten en mooie afbeeldingen geven
inspiratie voor het begin van de schooldag of het
kringgesprek. Er staan geen data bij de dagen. Zo kunt u
de kalender meerdere jaren gebruiken.

Mail naar: secretariaatvereniging@vosabb.nl
Of ga naar www.vosabb.nl
Leden van VOS/ABB: € 15,50* / niet-leden: € 16,95*

*prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Sociaal-emotioneel leren
Kwink is een splinternieuwe, online
methode voor sociaal-emotioneel
leren. Voor groep 1 t/m 8.
Sociaal-emotioneel leren voorkomt
verstorend gedrag als pesten en
zorgt voor een goed

Kwinkopschool.nl

functionerende groep en een veilig
leerklimaat. De sociaal-emotionele
vaardigheden geven kinderen
meer zelfvertrouwen, belangrijk
voor de rest van hun leven.
Meer weten? Kwinkopschool.nl

Vraag een gratis
proefabonnement aan!

Kwink. De les van je leven.
Kwink is een methode van

voor inspirerend onderwijs

AAN HET WOORD
Jos van der Horst en Bart van Kessel zijn sinds 2005 verbonden aan project Gedragswerk (www.gedragswerk.nl), dat werkt
aan vermindering van het aantal leerlingen dat thuiszit. Van der Horst en Van Kessel schreven het boek Iedereen aan boord,
samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dit niet vanzelf spreekt. Uitgeverij SWP, 2014, 29,90 euro.

Thuiszitters terugbrengen naar de schoolbanken
In het heetst van de zomer werd een wet van kracht die wij een warm hart
toedragen: de Wet passend onderwijs. Niet langer is het alleen een kwestie van goede wil om kinderen die uit de onderwijsboot dreigen te vallen
weer aan boord te krijgen. Nee, nu is het een wettelijke verplichting. Dat
juichen wij toe.

BEELD: BART VAN DIEKEN

In ons werk bij Gedragswerk - een project om kinderen die thuiszitten weer
in de schoolbanken te krijgen - hebben wij maar al te vaak gezien dat de
pogingen een passende onderwijsplek te vinden, strandden op nodeloze
angsten, botsende belangen en verwarrende communicatie. Met, ondanks
de inzet van velen, een kleine 15000 thuiszitters als gevolg. De nieuwe wet
zien wij als aanmoediging en stok achter de deur om deze groep snel te laten
slinken.
Uit ervaring weten we inmiddels waar het vaak misloopt. Wat ons vooral
opviel, was dat er veelal een hele geschiedenis voorafgaat aan het uitvallen
van een leerling. Het zijn signalen die niet zijn opgepikt of waarop steeds op
dezelfde wijze, zonder succes, is gereageerd. Tot frustratie van alle partijen.
We noemen ze ‘kantelsituaties’: momenten in het leven van een leerling
waarop zijn ontwikkeling met een adequate reactie nog de goede kant op
kan gaan. In de praktijk kantelt het helaas vaak de verkeerde kant op. Tijdig
stilstaan bij de signalen kan escalatie voorkomen.

‘Nodeloze angsten en
botsende belangen’

Mail en win een boek

Uitgeverij SWP verloot vier gra
tis exemplaren van het boek ‘Iedereen aan boord’ onder de lezers
van magazine School! Wilt u zo’n
boek winnen, stuur dan snel een
mailtje naar mhorvat@mailswp.
com. De boeken worden verdeeld
op volgorde van binnenkomst van
de mailtjes.

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.

Ook opvallend: vaak kiezen betrokken partijen – leerkrachten, leerlingbege
leiders, ouders, mensen van jeugdzorg – bij problemen steeds voor eenzelfde
aanpak, maar dan intensiever. Maar waarom lukte het eerder niet? En wat
speelt er nu echt? Wij hebben geleerd dat eerst een stap terug doen en de situ
atie analyseren, meer oplevert dan al te snel tot handelen overgaan. Bij zo’n
onderzoek is het onontbeerlijk het kind in zijn sociale context te zien. Want
wat het thuis, in de wijk, op de sportschool of bij opa en oma meemaakt,
speelt allemaal mee.
Het lijkt een open deur dat bij het vinden van oplossingen communicatie
essentieel is. Toch benadrukken we het nog eens. Het vinden van passende
oplossingen staat of valt met de bereidheid om met open vizier gesprekken
te voeren met alle betrokkenen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want
de emoties kunnen hoog oplopen. Open communicatie veronderstelt de be
reidheid om over de eigen schaduw heen te springen. Alles moet draaien om
de vraag wat het kind of de jongere nodig heeft om de draad in het onderwijs
weer op te kunnen pakken. Omdat hij nog een heel leven voor zich heeft. En
passend onderwijs de basis is voor een goede toekomst. <
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE
TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: BAS GIJSELHART

Alleen gemeente kan
maatschappelijke
stage redden
‘Onbegrijpelijk dat de landelijke overheid de maatschappelijke stage de nek omdraait.’ Dat
zegt Lambèrt van Genugten, voorzitter van het college van bestuur van het openbare Jan
van Brabant College in Helmond.

I

n Helmond ziet het er vooralsnog
naar uit dat de gemeente de schade
opvangt. Daar is Van Genugten blij
mee, want juist het Jan van Brabant
College was ooit een van de pilotscholen
die vanaf het begin meedeed aan het
experiment met de maatschappelijke
stage. ‘We zijn destijds met volle overtui
ging in het pilotproject gestapt. We von
den het waardevol dat leerlingen méér
meekrijgen dan het normale onderwijs.
Als school wil je er natuurlijk voor zor
gen dat leerlingen hun diploma halen,
maar je voedt ze ook op voor een plek in
de maatschappij. Voor ons als openbaar
onderwijs is dat altijd een heel belangrijk
punt geweest’, legt bestuursvoorzitter
Van Genugten uit.

Verbreden van horizon

Al tijdens het pilotproject merkte het
Jan van Brabant College dat het concept
werkt. ‘Voor veel leerlingen gaat er tij

dens die maatschappelijke stage een we
reld open. Neem bijvoorbeeld leerlingen
die meehelpen in een verpleeghuis. Zij
ervaren dat de bewoners hun hulp goed
kunnen gebruiken en dat zij niet meer al
lemaal de regie over hun eigen leven heb
ben. En leerlingen die in een buurthuis
in de binnenstad werken, maken kennis
met allerlei culturen die zij in hun directe
woonomgeving misschien niet zo vaak
tegen het lijf lopen. Door de leerlingen te
confronteren met een andere wereld, cre
ëer je begrip. Daar ben ik van overtuigd.’

Professionele uitvoering

Lambèrt van Genugten was dan ook erg
blij dat de maatschappelijke stage na
het pilotproject in 2011-2012 breed werd
ingevoerd. ‘Tijdens het pilotproject was
er nauwelijks geld, maar toen de politiek
er landelijk beleid van maakte, kwam er
opeens veel geld de scholen binnen. Met
de vijf Helmondse vo-scholen hebben we

toen direct de koppen bij elkaar gestoken
om te kijken hoe we met de nieuwe situ
atie konden omgaan. Door de landelijke
regelgeving zou er een enorme druk ko
men op de lokale maatschappelijke in
stellingen. Jaarlijks moesten er immers
zo’n duizend leerlingen een maatschap
pelijke stageplek gaan vinden. De leerlin
gen die een bedrijfsstage zoeken, komen
daar dus nog eens bij.’
Besloten werd om de uitvoering en de or
ganisatie van de maatschappelijke stage
bij een professionele instantie neer te leg
gen: de Helmondse LEV Groep. Daarnaast
zou er binnen elke school een contactper
soon komen. Binnen het Jan van Brabant
College is dat de decaan.

Bittere pil

De afgelopen jaren heeft de overheid
veel geld gestoken in de maatschap
pelijke stage. ‘Dat geld was voldoende
om het goed uit te voeren. We hielden

Haagse coalitie vóór maatschappelijke stage
Naast Helmond zijn er meer gemeenten die proberen om de maatschappelijke stage in de lucht te houden.
Zo benadrukte de nieuwe coalitie
die in juni aantrad in de gemeente
Den Haag het belang van de maat
schappelijke stage in het voortgezet
onderwijs in het coalitieakkoord. De
maatschappelijke stage wordt gepre
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senteerd als een mogelijkheid om jon
geren werkervaring te laten opdoen.
Het is nog niet duidelijk of de gemeen
te Den Haag ook daadwerkelijk geld
gaat uittrekken voor de maatschap
pelijke stage. Deze stagevorm staat

namelijk niet specifiek benoemd in de
financiële bijlage die bij het coalitie
akkoord hoort. In die bijlage staat wel
dat er eenmalig 500.000 euro wordt
uitgetrokken voor een aanvalsplan
voor betere stages. <

Lambèrt van Genugten: ‘Onbegrijpelijk besluit van het Rijk’.

‘Een maatregel die nog niet zo lang geleden is ingevoerd,
wordt nu alweer de nek omgedraaid’
er niet van over, maar we konden het
er goed van doen”, aldus Van Genugten.
Inmiddels heeft de Eerste Kamer echter
ingestemd met het afschaffen van de ver
plichte maatschappelijke stage. Daarmee
verdwijnt ook het beschikbare budget.
Staatssecretaris Dekker vindt dat scho
len de maatschappelijke stage ook wel
zonder overheidssubsidie kunnen orga
niseren. In de praktijk komt het natuur
lijk gewoon neer op een bezuiniging van
een slordige 75 miljoen euro.
Van Genugten vindt het een onbegrij
pelijk besluit. ‘De politiek zou zich meer
bewust mogen zijn van de loyaliteit
waarmee scholen zo’n maatregel uitvoe
ren. Inmiddels draait het op veel plekken
behoorlijk goed en er zijn voldoende sig
nalen dat de maatschappelijke stage een
toegevoegde waarde heeft. Wij ervaren
dat zelf ook al jarenlang. De overheid
staat blijkbaar niet stil bij die praktijk.
Een maatregel die nog niet zo lang gele
den is ingevoerd, wordt nu alweer rigou
reus de nek omgedraaid. Voor het Jan van
Brabant College, M@S-ambassadeur van

het eerste uur, voelt het extra bitter dat
het zo moet aflopen.’

Geen geld, geen M@S

Zodra duidelijk werd dat de landelijke
financiering gaat stoppen, zijn de Hel
mondse vo-scholen opnieuw bij elkaar
gaan zitten. ‘We hebben uitgerekend
wat je minimaal nodig hebt om de maat
schappelijke stage goed uit te voeren.
Met de vijf scholen gezamenlijk heb je
het over een ton per jaar. Dat geld is voor
de personele inzet van de LEV Groep, die
ervoor zorgt dat alle leerlingen geplaatst
worden en dat alle betrokkenen goed zijn
geïnformeerd. In dat bedrag is de eigen
inzet van de scholen niet meegenomen.
Dat willen de scholen in hun eigen for
matie en begroting meenemen.’
De vijf Helmondse scholen trekken één
lijn: ze willen de maatschappelijke stage
alleen voortzetten als er een garantie is
dat het goed georganiseerd gebeurt. Dat
is voor hen een absolute voorwaarde. Het
benodigde geld kunnen zij echter onmo
gelijk vrijmaken in hun eigen begroting.

Als er geen alternatieve financiering
wordt gevonden, is het dus ‘exit’ maat
schappelijke stage.

Steun van wethouder

‘Met dat standpunt hebben we contact
gezocht met de lokale politiek. We heb
ben beargumenteerd waarom de maat
schappelijke stage zo belangrijk is en wat
de gemeente zou kunnen doen om ons
te steunen. Met de vijf betrokken scho
len hebben we aan de gemeente een
jaarlijkse bijdrage van ruim 92.000 euro
gevraagd. De betrokken scholen garande
ren tegelijkertijd de personele inzet die in
eigen huis nodig is. De wethouder staat er
welwillend tegenover en heeft inmiddels
aangegeven dat ze voornemens is om ons
voorstel te steunen. Dat zou betekenen
dat we de maatschappelijke stage, wel
licht in een iets afgeslankte vorm, kun
nen voortzetten. Dat zou redelijk uniek
zijn! Uiteindelijk moeten het college van
B en W en de gemeenteraad natuurlijk
nog instemmen met dit besluit, maar de
eerste, belangrijkste horde is genomen.’ <
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TOEZICHT
TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Toezichthouders moeten
sterke mensen zijn

Goed toezicht is noodzakelijk voor goed bestuur en dus voor goed onderwijs. De nieuwe
Toolkit Toezicht Onderwijs van het Nationaal Register biedt veel informatie. VOS/ABB heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van deze publicatie.

D

e laatste tijd waren er weer
negatieve berichten over een
gebrek aan goed toezicht,
waardoor geld voor onderwijs
een verkeerde bestemming heeft kunnen
krijgen. In het Algemeen Dagblad stond
dat de vorige bestuurder van LMC voort
gezet onderwijs in Rotterdam ruim 4,5
ton in eigen zak heeft kunnen steken. Nog
geen week later berichtte de Telegraaf
over een oud-directeur van Scholenge
meenschap Panta Rhei in Amstelveen,
die voor minstens een ton achterover zou
hebben gedrukt. Het lijkt er sterk op dat
beide kwesties niet alleen een gevolg zijn
van een gebrek aan integriteit van beide
mannen, maar ook van onvoldoende
toezicht. Dit benadrukt eens te meer het
belang van sterke toezichthouders, zoals
in 2012 de affaire rond de gevallen onder
wijskolos Amarantis al aantoonde.
In mei 2009 bracht het Nationaal Regis
ter in samenwerking met onder andere
VOS/ABB de eerste Toolkit Toezicht On
derwijs uit. Die werd tijdens het sympo
sium ‘Toezicht bij de les’ in Amsterdam
in ontvangst genomen door toenmalig
onderwijsminister Ronald Plasterk. Hij

benadrukte het belang van deze publi
catie door erop te wijzen dat goed func
tionerende schoolbesturen en intern
toezicht van groot belang zijn voor goed
onderwijs.
Met name de affaire rond Amarantis
heeft de aandacht voor toezicht versterkt.
Bovendien zijn er de laatste jaren ver
schillende ontwikkelingen geweest die
een nieuwe uitgave van de toolkit recht
vaardigden. Schoolbesturen zijn steeds
meer geprofessionaliseerd, er wordt in
toenemende mate gekozen voor de com
binatie van college van bestuur met raad
van toezicht en de ministers van OCW en
Veiligheid en Justitie hebben laten weten
dat het toezicht de komende tijd verder
moet worden verscherpt. Genoeg aanlei
ding voor een vernieuwing van de Toolkit.

Geen vrienden worden

Het eerste exemplaar van de nieuwe Tool
kit Toezicht Onderwijs is op 11 september
in Leiden gepresenteerd tijdens het con
gres ‘Stevig toezicht voor goed onderwijs
bestuur!’ , dat was georganiseerd door het
Nationaal Register. Voorzitter van dit mid
dagsymposium was Winnie Sorgdrager,

Met collega’s werken aan integriteit
Op 4 november is het de Dag van de Integriteit 2014. Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) houdt dan een congres in Rotterdam.
Aan het congres wordt meegewerkt door onder anderen minister Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken, burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en hockeycoach
Marc Lammers. Het congres staat in het teken van het integriteitsnetwerk: hoe kunt
u samen met collega’s werken aan integriteit? Deelname kost 150 euro per persoon. U
kunt zich online aanmelden via www.integriteitoverheid.nl. <
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oud-minister van Justitie en tegenwoordig
lid van de Raad van State en tevens toezicht
houder bij de Hogeschool Rotterdam en het
Leids Universitair Medisch Centrum. In
een interview met haar dat in de nieuwe
toolkit staat, vertelt zij hoe belangrijk het
is dat toezichthouders een zekere afstand
bewaren ten opzichte van bestuurders. ‘Je
moet geen vrienden willen worden met de
bestuurder, en als je al vrienden bent, kun
je geen toezichthouder zijn. Maar je moet
wel een open relatie met elkaar hebben. Je
moet kritisch en opbouwend zijn.’ Sorgdra
ger noemt goede toezichthouders ‘sterke
mensen waar je wat aan hebt’.

Integriteit

De toolkit gaat in verschillende hoofdstuk
ken in op aspecten die voor goed toezicht
van belang zijn, zoals de codes voor good
governance, een open cultuur en integri
teit en het verband tussen goed toezicht en
bestuur voor de kwaliteit van het onder
wijs. Hans Teegelbeckers en Anna Schip
per van VOS/ABB hebben meegeschreven
aan de toolkit. Teegelbeckers heeft een bij
drage geleverd aan het hoofdstuk over het
belang van een open cultuur en integri
teit, terwijl Schipper vanuit haar professie
heeft meegewerkt aan het hoofdstuk over
onderwijskwaliteit.
Andere organisaties die bijdragen heb
ben geleverd aan de nieuwe Toolkit
Toezicht Onderwijs zijn de VO-raad, de
Vereniging van Toezichthouders in On
derwijsinstellingen, Dyade Advies, orga
nisatieadviseur GITP, accountantsbureau
PricewaterhouseCoopers, de Rabobank
en advocaten- en notarissenkantoor Van
Doorne. < U kunt de nieuwe Toolkit Toe
zicht Onderwijs à 35 euro online bestellen
via www.nationaalregister.nl.

ONDERWIJSCONCEPT
TEKST EN BEELD: SANNE VAN DER MOST

Lekker in je vel,

dús beter op school
Leerlingen die beter in hun vel zitten, presteren beter. Vanuit die gedachte is in ZuidLimburg het nieuwe onderwijsconcept ‘Gezonde basisschool van de toekomst’ ontwikkeld.

I

n deze regio doen de kinderen het ge
middeld wat minder goed op school
dan in de rest van het land. Ook zijn
ze minder sportief en zitten ze minder
vaak op muziekles. Dat zou deels met de
economische crisis te maken kunnen heb
ben. De gezonde basisschool van de toe
komst moet hier verandering in brengen.

veel praten, onderzoeken en vergelijken,
ontstond het plan ‘Gezonde Basisschool
van de toekomst’. Een nieuw onderwijs
concept dat zowel aandacht besteedt aan
sport, bewegen en gezonde voeding als
aan culturele, muzikale en emotionele
ontwikkeling van leerlingen.

Onderwijsstichting MOVARE, die 51 ba
sisscholen in Zuid-Limburg bestuurt,
vroeg de GGD Zuid Limburg en de Uni
versiteit van Maastricht mee te denken
over een manier om de leerlingen een
zetje in de goede richting te geven. Na

‘Ouders hebben de beste bedoelingen,
maar het geld is er simpelweg vaak niet’,
zegt Maria Jansen, programmaleider Aca
demische Werkplaats GGD Zuid Limburg.
‘Uit kostenoverwegingen halen ze hun
kinderen van de buitenschoolse opvang
en van sport- en muziekclubjes. Dat is
jammer, want op die manier is er steeds
minder participatie en lopen de kinderen
heel wat mis. Dat merk je in de schoolpres
taties en dus ook later op de arbeidsmarkt.
Natuurlijk vinden er op kleinere schaal al
allerlei activiteiten plaats in kader van

Meer sport en beweging op de Gezonde
Basisschool van de Toekomst. (Archieffoto).

Minder participatie

paprika, hoe smaakt-ie, hoe maak je hem
klaar? Door de ouders er zo veel mogelijk
bij te betrekken, hopen we ze te stimuleren
thuis ook eens wat anders te proberen.’

Ouders ontlasten

Het streven is om het plan uiteindelijk ook
door te trekken naar de buitenschoolse op
vang (BSO). ‘Door daar veel meer sport en
cultuur aan te bieden, hopen we ouders te
ontlasten’, aldus Jansen. ‘De sportclubjes
tussen zes en acht uur ’s avonds zijn dan
niet meer nodig. Dat haalt een heleboel
druk van de ketel. Hopelijk stimuleert dat
ouders hun kinderen toch weer naar de
BSO te brengen.’

Landelijke uitrol

Komend schooljaar gaat het plan van start
bij vier pilotscholen, waaronder OBS De
Carrousel in Landgraaf. ‘We beginnen met
het verzamelen van data’, legt Jansen uit.

‘Wekelijks vierenhalf uur extra les’
sport en gezondheid, maar een integrale
aanpak was er nog niet.’

Onder schooltijd

Door een heel pakket aan activiteiten
aan te bieden, hopen de partners dit gat
weer te dichten. Onder schooltijd welte
verstaan, want wekelijks krijgen de kin
deren maar liefst vierenhalf uur extra les.
‘Extra sport en beweging’, licht Jansen toe.
‘Maar ook cultuur- en muzieklessen en in
formatie over gezonde voeding. We den
ken aan extra dans- en sportlessen maar
ook aan leuke lessen over eten. Wat is een

‘Onder meer over de gezondheidstoestand,
sport-, muziek- en cultuurdeelname, cito
scores, opvoeding en de sociaal-econo
misch situatie van de ouders. Al die gege
vens gebruiken we voor de nulmeting. Na
een jaar willen we meten wat de effecten
zijn geweest.’ De provincie Limburg, die ze
ven miljoen euro subsidieeert, is enthousi
ast over dit project. Vanuit de ministeries
van OCW en VWS is er ook interesse. ‘Wie
weet komt er in de toekomst een landelijke
uitrol’, aldus Jansen. <
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KWALITEIT
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Solide basis geeft
goed onderwijs

Wat de Romeinse dichter Juvenalis schreef - mens sana in corpere sano, een gezonde geest
in een gezond lichaam – geldt ook voor het onderwijs: een gezonde schoolorganisatie is
voorwaarde voor goed onderwijs.

D

e adviseurs Hans Teegelbec
kers en Anna Schipper van
het project Kwaliteitszorg
van VOS/ABB weten hoe het
werkt. VOS/ABB heeft de kwaliteit van
het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs hoog in het vaandel staan, en
daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen
om de gemiddelde citoscores waar de me
dia de scholen op afrekenen.
‘Het gaat erom een solide basis te hebben
waar de school het onderwijs op kan bou
wen’, vertelt Anna Schipper. ‘Die solide
basis heeft alles te maken met een pro
fessionele cultuur’, vervolgt Teegelbec
kers. ‘Als wij in scholen komen, willen we
altijd weten wat voor cultuur er is. Is dat
een familiecultuur of is er onenigheid
in het team, is er een top down-cultuur
of worden de zaken ad hoc geregeld? Wij
kunnen voor schoolleiders en bestuur
ders critical friends zijn, die meeden
ken en ook visitaties en audits kunnen
uitvoeren. Daarbij kijken we ook naar
de communicatie in de school en met
de ouders, bijvoorbeeld via de website
en de nieuwsbrieven en in persoonlijke
gesprekken. Hoe verlopen die contacten,
wat kan eraan worden verbeterd? Wat
wij belangrijk vinden, is dat scholen le
rende organisaties zijn.’

Op alle vlakken meedenken

Teegelbeckers heeft in de jaren dat hij
voor VOS/ABB werkt al veel scholen van
binnen gezien. Hij is onder andere inte
rim-directeur geweest op scholen waar
hij werd ingevlogen om de interne orga
nisatie en daarmee de onderwijskwaliteit
te verbeteren. Schipper weet op basis van
haar eerdere ervaring in het onderwijs,
zowel in Nederland als in de Verenigde
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Hans Teegelbeckers en Anna Schipper: ‘Het gaat niet alleen om citoscores’
Staten, en als adviseur van het kwaliteits
project School aan Zet, hoe zij met een kri
tische blik in combinatie met positieve
betrokkenheid de schoolorganisatie in
kaart brengt en stimulerende adviezen
geeft. ‘Wij kennen schoolorganisaties
door en door, van bestuur en schoollei
ders tot en met het primaire proces en de
ouders, zeker ook vanuit onze eigen on
derwijservaring’, aldus Teegelbeckers.
Schipper vult aan:‘We kunnen op alle
vlakken meedenken, stagnaties en ob
stakels zien, diagnosticeren en adviseren
over thema’s en domeinen die nodig zijn
om de school verder te ontwikkelen. We
nemen echt alles mee, omdat iedereen
in de schoolorganisatie zijn eigen rol en
verantwoordelijkheden heeft. Niet on
belangrijk: we kunnen ook het financiële
aspect meenemen. Daar hebben we bin
nen VOS/ABB expertise voor in huis.’
Teegelbeckers voegt daaraan toe dat
de identiteit van het openbaar en alge
meen toegankelijk onderwijs een ander
aspect is dat van belang is voor een so
lide basis. ‘Als belangenbehartiger van de
openbare scholen ziet VOS/ABB dat een

sterk bewustzijn van de identiteit van de
school de kwaliteit van het onderwijs en
de profilering van de school positief kan
beïnvloeden.’

Kostprijs

‘Groot voordeel van onze organisatie is
dat we een vereniging van leden zijn’,
benadrukt Schipper. ‘Daardoor weten we
goed wat er overal in het land speelt in
het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs.’ VOS/ABB heeft geen winst
oogmerk. ‘Wij bieden leden die ons om
advies vragen sowieso een dagdeel gratis
aan. De betaalde dienstverlening die wij
daarna kunnen uitvoeren, is altijd op ba
sis van kostprijs.’ <

Meer informatie

Wilt u advies voor een gezonde
schoolorganisatie? Neemt u dan
contact op met Anna Schipper: 0630056066, aschipper@vosabb.nl of
Hans Teegelbeckers: 06-51603209,
hteegelbeckers@vosabb.nl. <

BEROEPSSTANDAARD
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Wat moeten schoolleiders
kennen en kunnen?
Goed onderwijs vereist dito schoolleiders. Een eigen beroepsstandaard moet helpen om
een professionaliseringsslag te maken nu onderwijsorganisaties steeds complexer worden.

I

n de Wet op het voortgezet onderwijs
staat dat de helft van de leidingge
venden een lesbevoegdheid moet
hebben, maar aan het beroep van
schoolleider zelf worden geen landelijke
diploma-eisen gesteld. Om toch de kwa
liteit van de schoolleiders te kunnen be
waken, komt er een landelijk register, net
als voor leraren. De beroepsstandaard
wordt het criterium om in het register te
worden opgenomen. In deze standaard
komt te staan wat schoolleiders moeten
kennen en kunnen en aan welke ge
dragsregels zij zich moeten houden. Dit
najaar worden weer bijeenkomsten ge
houden om met elkaar te bespreken hoe
de professionele normen eruit komen te
zien (zie kader).

Ambities verbinden met praktijk

Leezan van Wijk is clustermanager van
OSG Graaf Engelbrecht, een school in
Breda voor mavo, havo en atheneum
met in totaal ruim 800 leerlingen. Zij is
actief betrokken bij de ontwikkeling van
de beroepsstandaard. Zo deed ze mee aan
de enquête voor de startnotitie over de
beroepsstandaard en zit ze in de klank
bordgroep die geregeld om advies wordt
gevraagd. Ze vindt het een goede zaak
dat de sector hard bezig is met zichzelf af
te spreken waaraan professionele school
leiders moeten voldoen.
Van Wijk: ‘We moeten ons voortdurend
blijven afvragen wat de veranderende
samenleving van een middelbare school
verwacht. Het gaat erom leerlingen in
staat te stellen zich te ontwikkelen tot
teamspelers in de veeleisende maat
schappij. Er worden ambities uitgespro
ken; je ziet dat ook bij de overheid, die ex
cellentie wil stimuleren. De vraag is hoe
we ambities verbinden met de dagelijkse

praktijk. Hier op school zie ik dat we veel
met digitale media willen. Dat doen we
ook, we profileren ons er zelfs mee, maar
de praktijk laat zien dat dit nog lang niet
in alle lessen is geborgd. De schoolleider
heeft hierin een belangrijke taak, niet
alleen om te faciliteren, maar om samen
met leraren vorm te geven aan een visie
en missie. De beroepsstandaard zou on
der meer daarop moeten inspelen.’

Verschillende invalshoeken

Van Wijk denkt dat het onderwijs kan
leren van het bedrijfsleven, waarin ze
eerder als communicatiedeskundige
heeft gewerkt. ‘We vragen ons in het
onderwijs te weinig af waarom we din
gen doen, of we ze goed doen, waar ze
toe leiden en wat we vervolgens daar
mee doen. Door mijn scholing en eerdere
ervaring in de profitsector en het hoger
onderwijs heb ik geleerd om met een
helikopterview en vanuit verschillen
de invalshoeken naar een organisatie
te kijken. Dat zou binnen het voortge
zet onderwijs meer mogen gebeuren. De
beroepsstandaard kan daarbij helpen.
Ouders, leerlingen en andere stakehol
ders moeten straks merken dat de school
steeds meer een professionele organisa

Leezan van Wijk: ‘Helikopterview’
tie wordt en dat ze daar vooral meer bij
betrokken worden.’ < Zie voor meer in
formatie www.vo-academie.nl.

September actiemaand
De beroepsstandaard wordt ontwikkeld door de VO Academie van de VO-raad. September is actiemaand.
Onder het motto ‘Het schoolleiderschap vraagt om een wakker inzicht’ worden in Heeren
veen, Eindhoven en Den Haag ontbijtsessies georganiseerd. Op 1 oktober is bij de VO-raad
in Utrecht de bijeenkomst ‘Na input komt output’ om de opbrengsten van verschillende
eerdere bijeenkomsten te bundelen. <
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Nieuw MR-lid

Een lid van de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad gaat
verhuizen. Wij hebben een nieuwe kandidaat gevonden. Mogen wij deze
ouder op de jaarlijkse ouderavond als MR-lid benoemen?

Hulp of advies
nodig?

Nee. Bij een tussentijdse vacature voor
de oudergeleding van de MR bestaat wel
de mogelijkheid om een kandidaat die
bij de laatste verkiezing niet voldoende
stemmen behaalde om lid te worden, als
opvolger te benoemen. In alle andere ge

vallen moet het proces van kandidaat
stelling en eventuele verkiezing opnieuw
worden doorlopen; u kunt niet zomaar
iemand anders aanstellen. Alle ouders
moeten immers de kans krijgen om zich
kandidaat te stellen voor de MR. <

036-7116178

VOO helpdesk
voor leden
Elke schooldag
tussen 9.00 en
12.00 uur
De helpdesk
van VOO geeft
dagelijks advies
Voor school
leiders, 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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Werktijdfactor

Ik heb een vaste werktijdfactor van 0,566 en ik ga dit schooljaar op maandagen donderdagmorgen van 8.30 tot 11.15 uur werken, op woensdag de ochtend
(van 8.30 tot 12.15 uur) en 32 vrijdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot
15.15 uur. Daar heb ik twee vragen over. Komt mijn werktijd overeen met de
werktijdfactor? En hoeveel uur moet ik nog naast mijn leerkrachtgebonden
uren maken? Op maandag ben ik bijvoorbeeld om 7.30 uur op school en ga ik
om 12.15 uur naar huis. Dan heb ik dus op een lestijd van 2 uur en 45 minuten
twee uur extra gewerkt. Is dat redelijk?

De berekening laat zien dat u daadwer
kelijk op 546 uur werk uitkomt; namelijk
40 weken van totaal 370 uur en 32 weken
van 176 uur. Uw werktijdfactor bepaalt
dat u 0.566 keer 930 lesuren mag maken.
Dat is in totaal 526 uur. U maakt daardoor
20 lesuren meer dan uw werktijdfactor
toestaat. Het kan zijn dat het totaal aan
tal schoolweken op 39,2 wordt gesteld,

maar dan komt u op 361 uur. Dan heeft u
nog steeds een overschot van 11 lesuren.
Gebruikelijk is een opslag van ongeveer
35 procent voor voorbereiding et cetera.
Dat betekent voor u dan 0,35 keer 526 uur,
dus 184 uur. Hoe u die invult, is aan uzelf.
U kunt vroeg komen of vroeg weggaan.
Dit is vaak afhankelijk van de afspraken
op school over aanwezigheid. <

Groepsgrootte in MR bespreken

Mijn zoon zit in een groep 5 met 38 kinderen. Groep 6 telt zelfs 39 kinderen.
Veel ouders zijn ontevreden, maar vinden geen gehoor bij de directie. De
schoolleider zegt dat het niet in de MR kan worden besproken. Klopt dat?
Nee. De medezeggenschapsraad heeft
volgens de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS) weliswaar geen ad
vies- of instemmingsbevoegdheid met
betrekking tot de groepsindeling, maar
de MR is volgens artikel 6 lid 2 WMS wel
gerechtigd om alle aangelegenheden
die de school betreffen te bespreken. Als
de groepsgrootte van bepaalde groepen

reden is tot zorg, kan de MR dit aan de
orde stellen bij de directie en daar vragen
over stellen of voorstellen voor doen. De
directie moet over ieder voorstel met de
MR overleg voeren en een schriftelijke
reactie geven. Daarnaast kan de perso
neelsgeleding bij de bespreking van het
formatieplan hier indirect invloed op
uitoefenen. <
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Bevoegdheid gymles groep 3 t/m 8
Wie zijn bevoegd om bewegingsonderwijs in het primair onderwijs te geven?
Bewegingsonderwijs binnen het PO
mag worden gegeven door leerkrachten
met een van de volgende opleidingen:
• ALO
• Pabo met oude bevoegdheid
• Pabo, gestart na 1 september 2000
aangevuld met de Leergang vakbe
kwaamheid bewegingsonderwijs.
• Pabo en bezig met de Leergang vak
bekwaamheid bewegingsonderwijs
• K LOS (oude kleuterleidstersopleiding)
• Akte J
Alle leerkrachten die met de Pabo-studie

begonnen zijn per augustus 2001 hebben
nog maar een smalle bevoegdheid voor
gymnastiek en spellessen. Zij mogen al
leen maar gymnastiek geven in de groe
pen 1 en 2. Als zo’n leerkracht wordt aange
steld in een van de groepen 3 t/m 8, mag hij
dus geen gymnastiekles mag geven aan
de eigen groep. Een bevoegde leerkracht
moet deze lessen overnemen. Alleen als
de leerkrachten beginnen met de studie
Leergang vakbekwaamheid bewegings
onderwijs, die ongeveer twee jaar duurt,
mogen zij gymles geven in groep 3 t/m 8. <

Toezicht op rookbeleid

Wordt er toezicht gehouden op het rookbeleid van scholen?
Ja. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
controleert op scholen of het rookverbod
wordt nageleefd. De controles worden
steekproefgewijs uitgevoerd. Gekeken
wordt of de scholen het rookverbod cor
rect hebben ingesteld, aangeduid en
handhaven.
Er wordt nagegaan of de openbare ruim
tes zoals klaslokalen, kantines, gangen
en trappen en werkplekken (kantoor
ruimten) rookvrij zijn. Wanneer de school
een specifieke rookruimte heeft, wordt
gecontroleerd of deze aan de eisen vol

doet. Tegen onderwijsinstellingen die
zich niet aan de regels houden, worden
maatregelen genomen. Die variëren van
een waarschuwing tot een geldboete die
kan oplopen tot 4500 euro.
Een belangrijke reden voor de VWA om
in het onderwijs te controleren, is het
feit dat de meeste mensen beginnen
met roken als ze tussen 13 en 15 jaar zijn.
Wanneer het rookverbod correct is inge
voerd, worden jongeren op school niet of
minder geconfronteerd met roken en is
de kans dat zij ermee beginnen kleiner. <

Helpdesk van
VOS/ABB

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

Wettelijke eisen overblijven
Welke wettelijke eisen gelden er voor overblijven?
In art. 45 van de Wet op het primair on
derwijs is geregeld dat het bevoegd gezag
van een school zorg draagt voor een voor
ziening voor tussenschoolse opvang als
ouders hierom verzoeken. Sommige scho
len kiezen ervoor om de tussenschoolse
opvang uit te besteden, andere regelen
het met behulp van vrijwilligers (bijv.
ouders). Belangrijk is dat sinds 1 augus
tus 2010 iedereen die met het toezicht op
de kinderen wordt belast, een verklaring

omtrent het gedrag (VOG) moet kunnen
overleggen. Die VOG mag niet ouder zijn
dan twee maanden. Daarnaast geldt dat
vanaf 1 augustus 2011 tenminste de helft
van de overblijfmedewerkers scholing
moet hebben gevolgd op het gebied van
overblijven. Hierbij kan gedacht worden
aan bijvoorbeeld de éénjarige opleiding
tot leidster tussenschoolse opvang, een
pedagogische cursus, een cursus Be
drijfshulpverlening of EHBO. <

0348-405250
helpdesk@vosabb.nl

Telefoon
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SCHOOL! EN EXCURSIE
TEKST: LUCY BEKER
BEELD: MAURITSHUIS

Aan de slag met portretten van Hollandse Meesters
Het kan bijna niemand zijn ontgaan: met
veel spektakel is deze zomer het Mauritshuis in Den Haag heropend, onder het
motto ‘Het Meisje met de parel is weer
thuis’. Minder bekend is wellicht dat er
vanaf oktober ook nieuwe lesprogramma’s en rondleidingen voor scholen zijn
te boeken.
Twee jaar is dit museum (naast het Toren
tje van premier Rutte op het Binnenhof)
gesloten geweest voor een ingrijpende re
novatie en verbouwing. In het historische
pand zijn de zalen gerenoveerd waarin de
vaste collectie te zien is, waaronder het
‘Meisje met de parel’ van Johannes Ver
meer, geschilderd rond 1665 en behorend
tot de Top 10 van ’s werelds bekendste
kunstwerken. Maar het Mauritshuis heeft
meer beroemde schilderijen: ‘De anatomi
sche les’ van Rembrandt, ‘IJsvermaak’ van
Hendrik Avercamp en werken van Frans
Hals, Jan Steen en Hans Holbein. Overigens
zijn niet alleen de kunstwerken, maar ook
het 17e-eeuwse pand zelf, met name gere
noveerde Gouden Zaal, indrukwekkend.

Ondergrondse entree

Het ingrijpendste onderdeel van de ver
bouwing was de bouw van een nieuwe
ondergrondse entree met verbinding
naar een gebouw aan de overkant van
de straat. Zo is een nieuwe vleugel aan
het museum toegevoegd, compleet met
brasserie, winkel en educatieve Kunst
werkplaats.

Het Haagse Mauritshuis, naast het Torentje.
Die Kunstwerkplaats speelt natuurlijk
een rol bij de nieuwe lesprogramma’s
voor scholen. Leerlingen uit de onder
bouw van het primair onderwijs kunnen
met Maurits Muis mee om zijn favoriete
schilderijen in het museum te bewonde
ren, waarna ze – zoals het in een modern
museum hoort – zélf aan de slag kunnen
in de Kunstwerkplaats. Voor leerlingen
uit de groepen 5 t/m 8 van het primair
onderwijs is er het programma ‘Kijken en
bekeken worden’. Zij gaan met een mu
seumdocent de beroemdste portretten
van de Hollandse Meesters bekijken, en
daarna in de Kunstwerkplaats zelf por
tretten maken: maar dan door middel
van fotografie.

en korte opdrachten. De museumdocent
geeft de rondleiding een interactief en
persoonlijk karakter. Voor het voortge
zet onderwijs is er een ‘Gouden Tour’,
een interactieve tour met een speciale
app: oude kunst en moderne techniek
verenigd. Ten slotte kunnen docenten het
lespakket ‘Goud’ bestellen. < Kijk voor
details over de programma’s en de kos
ten op www.mauritshuis.nl (>bezoek >
groepen). Reserveren of meer informatie?
Mail dan naar educatie@mauritshuis.nl.

App en lespakket

De gerenoveerde Gouden Zaal.
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Voor het voortgezet onderwijs heeft het
Mauritshuis ook twee programma’s: ‘Te
mooi om waar te zijn’ en ‘Anders beke
ken’. Deze twee programma’s eindigen
eveneens in de Kunstwerkplaats waar
leerlingen gaan werken met Photoshop,
om hun portretten mooier te laten lijken
dan de werkelijkheid soms is – net zoals
schilders dat vroeger deden.
Overigens kan een school ook kiezen voor
een rondleiding met een museumdocent

‘Meisje met de parel’ van
Johannes Vermeer, ca. 1665.

SCHOOL! EN RECHT
TEKST: MR. JOSÉ VAN SNEK, ADVISEUR HELPDESK BIJ VOS/ABB

Deels arbeidsongeschikt:

ontslag soms mogelijk
Ziekte en arbeidsongeschiktheid is ook in het onderwijs een veelbesproken onderwerp.
Vooral als een werknemer na twee jaar van ziekte voor minder dan 35% arbeidsongeschikt
wordt verklaard. In dat geval mag in het onderwijs niet tot ontslag worden overgegaan,
behalve als sprake is van ‘zwaarwegend dienstbelang’. Uit jurisprudentie blijkt dat ontslag
soms toch mogelijk is.

V

an een zwaarwegend dienstbe
lang is volgens de ZAVO en ZAPO
(regelingen omtrent ziekte die
zijn opgenomen in de CAO PO en
de CAO VO) in elk geval sprake als het in
dienst houden van de betreffende werkne
mer leidt tot ernstige financiële problemen
voor de werkgever. In de praktijk leidt deze
regelgeving vaak tot het in dienst houden
van betreffende werknemers met een aan
gepaste functie en bezoldiging of het aan
passen van de betrekkingsomvang. Lang
bestond het idee dat dit ook moest gebeu
ren als er geen werk voorhanden was: dat
er dan werk gecreëerd moest worden. Een
uitspraak van de Centrale Commissie van
Beroep voor het Katholiek Voortgezet On
derwijs (uitspraak 28 september 2012) geeft
een minder strikte invulling aan dit artikel.

schikt verklaard. De werkgever gaat over
tot ontslag op grond van ziekte en arbeids
ongeschiktheid. De werknemer tekent be
roep aan en wijst erop dat op grond van
de ZAVO geen ontslag mogelijk is als een
werknemer voor minder dan 35% arbeids
ongeschikt is, behalve als er sprake is van
een zwaarwegend dienstbelang. Dat laat
ste had de werkgever niet aangetoond.

De overwegingen

De Centrale Commissie van Beroep geeft
aan dat uit het arbeidsdeskundigenon
derzoek voldoende kan worden afgeleid
dat de conciërge ongeschikt is voor het
uitvoeren van zijn eigen werkzaamhe
den, ongeacht het feit dat hij voor minder
dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard.
Er wordt ook voldaan aan de voorwaar
den die de ZAVO stelt om tot ontslag over
De casus
te gaan, namelijk:
Op een school voor voortgezet onderwijs • de werknemer is twee jaar ziek;
werkt sinds 2001 een conciërge, die in • herstel binnen 6 maanden is niet te
verwachten;
2010 arbeidsongeschikt raakt. Na onge
veer een jaar van ziekte verschijnt er een • er zijn geen reële herplaatsingsmoge
arbeidsdeskundigenrapportage waarin
lijk binnen de organisatie.
wordt aangegeven dat de werknemer wel
geschikt is voor het werk dat hij verricht, Dan wordt nog gekeken naar de regel
maar niet bij dit schoolbestuur. Op grond dat een werknemer die 35% of minder
daarvan is een traject voor het tweede arbeidsongeschikt is niet kan worden
spoor opgezet. In 2012 geeft het UWV aan ontslagen behoudens een zwaarwe
dat de werknemer niet in aanmerking gend dienstbelang (artikel 20 sub k van
komt voor een WIA-beschikking. De man de ZAVO) . De Commissie oordeelt dat dit
wordt voor minder dan 35% arbeidsonge artikel niet is bedoeld om een werkne

mer in dienst te houden, die geen enkele
vorm van arbeid kan verrichten. Het ar
tikellid is volgens de Commissie immers
bedoeld om afspraken te maken over de
inhoud van de functie en de bezoldiging
die daarbij past. Dit is niet aan de orde
als er geen werk is voor deze werknemer.
Daarnaast geeft de Commissie aan dat
als het artikel niet zo bedoeld is, dit als
nog aangemerkt zou kunnen worden als
een zwaarwegend dienstbelang, omdat
niet van het schoolbestuur gevraagd kan
worden een werknemer voor onbepaalde
tijd in dienst te houden, als er geen in
vulling van de arbeidsovereenkomst
mogelijk is.

De uitspraak

Deze uitspraak geeft dus aan dat artikel
20 sub k van de ZAVO niet zo ver reikt
dat een werknemer ook nog in dienst
gehouden moet worden, terwijl hij geen
werkzaamheden meer kan uitvoeren. Dit
moet uiteraard goed onderbouwd wor
den door het schoolbestuur op basis van
rapportages van arbeidsdeskundigen. <

Meer informatie

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

Eén knobbel
Het zijn voor een groot deel dezelfde genen
die de aanleg voor lezen en rekenen bepalen. Dat concluderen onderzoekers van het
University College in Londen.
Het beeld van een taal- of wiskundeknobbel
klopt dus niet. In werkelijkheid is het voor
een groot deel één en dezelfde knobbel. Voor
het onderzoek is gemeten hoe goed 12-jarige
kinderen uit 1200 Britse gezinnen kunnen
lezen en rekenen. Ze kregen ook een gene
tisch onderzoek. De resultaten wijzen erop
dat mogelijk duizenden genen invloed heb
ben op zowel reken- als leesvaardigheid. <

Vier tweelingen
Openbare basisschool De Meent in het Betuwse dorpje Ommeren heeft afscheid genomen van vier
tweelingen.
De tweelingen Willemijn en Rosemarijn, Mariana
en Susana, Hanna en Ruth en Bram en Joris zaten al
bij elkaar in de klas toen ze kleuters waren. Er was
in hun groep zelfs nog een tweeling, maar die ging

eerder van school af. Zo veel tweelingen in één klas
is bijzonder, omdat gemiddeld maar één op de 80
vrouwen een tweeling krijgt. <

Mogen het er 100 minder zijn?

We zijn het nieuwe schooljaar begonnen met bijna 100 basisscholen minder.
In Nederland waren tot de zomervakantie ruim
7000 basisscholen. Als gevolg van de demografische
krimp zijn het er dit schooljaar 98 minder. Het is
een trend die doorzet. In het schooljaar 2009-2010

gingen 41 basisscholen dicht, een jaar later waren
dat er 50 en in het schooljaar daarna 69. Het gaat
vooral om kleine basisscholen die onder de ophef
fingsnorm zitten. <

Dronkers sneert
Emeritus hoogleraar Jaap Dronkers twittert over ‘magere resultaten van openbaar onderwijs’.
Zijn tweet volgt op een bericht van VOS/ABB over
een relativering van de jongste lijst van RTL Nieuws
met de gemiddelde citoscores per school: een slech
te score hoeft niet te betekenen dat het onderwijs
slecht is. Volgens Dronkers heeft VOS/ABB behoefte
aan deze relativering, omdat vooral openbare scho
len mager zouden scoren. In 2013 liet Dronkers zich
door RTL Nieuws inhuren voor een poging de ruwe

cijfers waarop de redactie zich baseerde in een ka
der te plaatsen. VOS/ABB sprak toen van ‘een staal
tje van commerciële lijstjesjournalistiek’. Dronkers
erkende dat hij inderdaad ‘een suboptimaal resul
taat’ had afgeleverd. In juni zei hij op Radio 1 dat
het openbaar onderwijs zijn ‘vijand’ is. Aanleiding
daarvoor was dat VOS/ABB hem ‘cijfertjesprofessor’
had genoemd. <

Met
rode pen
Drie typefouten, drie
interpunctiefouten
en vier grammaticafouten zaten in een
brief van de Duitse
onderwijsminister
Johanna Wanka. De
krant Die Welt heeft
ze met rode pen gecorrigeerd.
De brief ging over een
nieuwe onder wijs
wet. Volgens het mi
nisterie heeft Wanka
de brief op het laatste
moment op haar mo
bieltje nog bewerkt.
Daa r na heef t n ie
mand er meer naar
gekeken. ‘Op het mi
nisterie werken ook
maar mensen’, zei
haar woordvoerder.
Wanka is de opvolger
van Annette Schavan,
die vorig jaar moest
opstappen vanwe
ge plagiaat in haar
proefschrift. <

