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Trots op het openbaar onderwijs
Het is bijna weer School!Week, ook wel ‘de week van het openbaar onderwijs’
genoemd. Sommige scholen zien kans om in die week de hele buurt vol te hangen
met posters of kleurplaten voor het openbaar onderwijs. Prachtig vind ik dat, want
ik ben trots op de kernwaarden van het openbaar onderwijs.
De campagne School!Week begint al een goede traditie te worden. Begonnen in week
12 van 2012 wordt het nu al de vierde keer dat de actie wordt gehouden: dit keer van
16 tot en met 20 maart. In die week laten scholen aan de buitenwereld zien wat de
kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn, en hoe die concreet worden ingevuld.
Want het moet natuurlijk niet alleen bij woorden blijven. Steeds meer schoolbesturen
benoemen de kernwaarden en zorgen dat leerkrachten, leerlingen en hun ouders
weten wat ze inhouden. Het campagneteam helpt met programma’s en materialen
voor de actieweek. Het is heel eenvoudig om kleurplaten te downloaden van de
actiesite www.openbaaronderwijs.nu, ze te laten inkleuren en dan te vragen: hang
‘m thuis voor het raam. Groot effect!
Maar u kunt van de School!Week ook een groot feest maken, waar de hele buurt én
de plaatselijke pers van opkijkt. Dit extra dikke nummer van magazine School! biedt
10 pagina’s inspiratie. En ook daar ben ik best trots op. Dit jaar staat de actieweek
in het teken van de kinderrechten, die een mooie kapstok kunnen vormen voor de
festiviteiten. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hopen en verwachten
dat het weer een mooie week wordt. We wensen u veel succes met het opzetten van
uw eigen actie!

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

Voor basisscholen geldt dat ze toch al in een spannende periode zitten. De
schooladviezen van de achtstegroepers worden immers in deze tijd van het jaar
opgesteld. Anders dan andere jaren is er geen Cito-toets meer in februari – die komt
nog wel in april, maar dan zijn de adviezen al uitgebracht. gegeven. De politiek heeft
er lang over gesteggeld wat de beste manier is om tot een goed schooladvies te komen,
en dit is eruit gerold. Geen stress meer, want cijfers zijn niet zaligmakend. Toch is niet
iedereen blij. Lees de reacties op pagina 14, 15 en 16 op de nieuwe opzet van de eindtoets
en de advisering. Intussen wensen wij u ook daarmee veel succes! <
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Aanpak veranderen in de klas? Onderwijs verbeteren op school?
Vernieuwen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten?

Weten Wat Werkt!
Vraaggestuurde Academische Master in
Evidence Based Innovation of Teaching (MEBIT):
• Een universitaire masteropleiding, NVAO geaccrediteerd.
• Twee jaar in deeltijd naast uw dagelijkse praktijk
(eventueel voorafgegaan door een éénjarige Premaster).
Onderzoek en evalueer een zelfgekozen innovatie in PO, VO of HBO. Leer over
de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Word lid van een leergemeenschap.
• Maandelijkse contactdagen in Maastricht of Amsterdam.
• Individuele begeleiding door onderzoekers van het
Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER).

Meer weten? Leer het programma kennen tijdens
een introductie-dag op 6 maart 2015 in Maastricht
of een voorlichtingsnamiddag in Amsterdam op
20 maart 2015. Schrijf in via: www.tierweb.nl

INHOUD

Nieuwe eindtoets
Geen stress meer voor groep 8, want de eindtoets wordt
minder belangrijk. Toch zitten ook aan de nieuwe werkwijze haken en ogen, blijkt uit de reacties.

Het bioritme
van tieners
Beter leren door later te beginnen. Openbare scholengemeenschap De Nieuwe Veste in
Hardenberg doet het alvast. Een half uurtje
later en dan niet meteen een toets.
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KORT NIEUWS

Aanbesteden:
een vak apart!
VOS/ABB is de samenwerking aan
gegaan met advocatenkantoor Poel
mann van den Broek. Dit kantoor
in Nijmegen is onder andere gespe
cialiseerd in nationale en Europese
aanbestedingen.
VOS/ABB en Poelmann van den Broek
wisselen kennis met elkaar uit over
nationale en Europese aanbestedingen. Schoolbesturen die bij VOS/ABB
zijn aangesloten, kunnen tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van de
dienstverlening. < De Helpdesk van
VOS/ABB kan u hier meer informatie
over geven: 0348-405250 van 08.30
tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

Vijf gelijke dagen
Het vijfgelijkedagenmodel heeft
voor- en nadelen, schrijft staats
secretaris Sander Dekker van OCW
in een brief aan de Tweede Kamer.
Dekker baseert zich op een monitor
die is uitgevoerd in opdracht van de
ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij
wijst erop dat schooldirecties in het
primair onderwijs in het vijfgelijke
dagenmodel voordelen zien wat betreft de rust in de school en de mogelijkheden voor leerkrachten om na
schooltijd te werken. De korte pauzes
worden ook door ouders en leerkrachten gezien als nadeel.
Het is volgens hem niet zo dat het
vijfgelijkedagenmodel voor ouders
het meest kansrijke alternatief is om
werk en gezinsleven beter te organiseren, zoals in het eerdere advies
Tijden van de samenleving van de
Sociaal-Economische Raad wordt gesuggereerd. ‘Uit de praktijk blijkt dit
niet’, aldus Dekker. Toch noemt hij het
‘een welkome aanvulling op het palet aan onderwijstijdmodellen waar
scholen uit kunnen kiezen’. <
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Scholen in Loppersum
worden aardbevingsproof
Voor twee scholen in het Groningse aardbevingsdorp Loppersum is op basis
van de inspecties van NAM geconcludeerd dat ze bouwkundig moeten worden
versterkt. Het betreft de gebouwen van de openbare basisschool Prinses Beatrix
en de christelijke basisschool Roemte.
Onderwijswethouder Bé Schollema
(PvdA/GroenLinks) heeft eind januari
op een informatiebijeenkomst voor ouders gezegd dat er wordt gewerkt aan
een programma om de twee schoolgebouwen te versterken. Het is ook mogelijk dat er nieuwe huisvesting komt.
Daarover moet nog een besluit worden
genomen. In overleg met de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier

en kinderopvangorganisatie Kid2B, dat
een locatie heeft in het gebouw van obs
Prinses Beatrix, is besloten dat de leerlingen tijdens de eventuele werkzaamheden aan de schoolgebouwen of tijdens
de nieuwbouw elders worden ondergebracht. < Op de pagina’s 30 en 31 staat
een artikel over obs Prinses Beatrix in
Loppersum. De school leert kinderen wat
ze kunnen doen als er een aardbeving is.

Flexibel ben je niet zomaar
Er zijn stevige randvoorwaarden nodig voor een succesvolle invoering van flexi
bele schooltijden. Dat benadrukt de Inspectie van het Onderwijs.
De inspectie deed onderzoek op elf basisscholen naar de effecten van flexibele schooltijden op de kwaliteit van
het onderwijs. Voor conclusies over dat
effect is het volgens de inspectie nog te
vroeg, maar er kan al wel worden gezegd dat er stevige randvoorwaarden
nodig zijn om over te gaan tot flexibele
schooltijden. Zo moet er een duidelijk
door het bestuur goedgekeurd plan zijn,

waarin naast de organisatorische zaken
vooral ook het onderwijsinhoudelijke
deel goed is beschreven. Ook merkt de
inspectie op dat voor een succesvolle
invoering het team achter het concept
moet staan en flexibel (individueel) onderwijs moet kunnen geven. Bovendien
zijn een goede aansturing door de directeur en controle op de kwaliteit van het
onderwijs essentieel. <

KORT NIEUWS

Amsterdam is erbij!
Steeds meer gemeenten ontdekken de voordelen van het lidmaatschap van
VOS/ABB. De gemeente Amsterdam is nu ook lid geworden.
VOS/ABB biedt gemeenten met verzelfstandigd openbaar onderwijs de
mogelijkheid om lid te worden. Met
dit speciale lidmaatschap, voor slechts
1000 euro per jaar, kunnen gemeenten
gebruikmaken van de expertise van
de Helpdesk van VOS/ABB. Ook kunnen gemeenten die lid zijn, documen-

ten en instrumenten openen in het
besloten ledengedeelte van de website
www.vosabb.nl. < Voor een persoonlijk
gesprek over de voordelen van het gemeentelidmaatschap van VOS/ABB kunt
u contact opnemen met senior beleidsmedewerker Janine Eshuis: 06-30041175,
jeshuis@vosabb.nl.

Keuzevrijheid geblokkeerd
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de aanvraag afgewezen van de
Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas om openbaar onderwijs in het dorp
Maasbree mogelijk te maken.
‘Hij negeert hiermee de wens van veel
ouders, die hier al jaren voor strijden.
De afwijzing lijkt gebaseerd op politieke onwil van de staatssecretaris’,
zegt jurist Ronald Bloemers van VOS/
ABB, die als adviseur actief bij deze
zaak betrokken is. Dekker geeft in zijn
afwijzing aan dat de enquête die in
het voorjaar van 2014 in Maasbree is
gehouden niet door hem gebruikt mag
worden om een positief besluit te nemen. Uit die enquête blijkt dat bijna de
helft van de ondervraagden openbaar
onderwijs wil.

Bloemers vindt het betreurenswaardig
dat Dekker zich strikt formeel opstelt in
deze kwestie. ‘Hij had binnen de wetgeving tot een positief besluit kunnen
komen door de uitkomst van de directe
meting mee te nemen. Er is al een voorbeeld van het gebruik van een dergelijke enquête elders in het land.’
In Maasbree is slechts katholiek basisonderwijs beschikbaar. VOS/ABB ondersteunt de oudergroep die zich al jaren
inzet voor de komst van een openbare
basisschool in het Noord-Limburgse
dorp. <

Doe mee aan
leerkringen
mensenrechten
Het College voor de Rechten van
de Mens begint met leerkringen
voor scholen die structureel met
mensenrechten aan de slag willen.
De aftrap is op 1 april.
Docenten, schoolleiders en leerlingen uit primair en voortgezet
onderwijs kunnen hieraan meedoen. Binnen de leerkring zullen
de deelnemers ideeën uitwerken
en ervaringen delen, terwijl het
College zorgt voor een online platform voor communicatie en kennisdeling. De leerkring komt eens
in de twee maanden bijeen en op
14 oktober is er een plenaire inspiratiebijeenkomst. Op de website
www.mensenrechten.nl staat een
brochure met meer informatie.
U kunt ook mailen naar Jonneke
Naber, j.naber@mensenrechten.nl.
< Overigens verzorgt het College
voor de Rechten van de Mens op
aanvraag ook gastlessen op scholen,
ter gelegenheid van de School!Week
in maart, waarin de kinderrechten
centraal staan. Zie pagina 23.

Zelfbewust
leiderschap
In maart gaat voor de derde keer
de VOS/ABB-leergang ‘Zelfbewust
leiderschap’ van start.
De leergang wordt verspreid over
acht dagen van maart tot en met
november verzorgd. Centraal
staat de vraag hoe u samen met
uw personeel, uw leerlingen en
hun ouders van uw openbare
school een omgeving maakt die
uitnodigt tot leren, ontmoeten
en samenwerken. < Alle informatie over de leergang staat op
www.zelfbewustleiderschap.nl.
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Helpdesk piekt
boven 10.000
De Helpdesk van VOS/ABB heeft in 2014
meer dan 10.000 vragen beantwoord.
Dat is een stijging van bijna 15 procent
ten opzichte van 2013.
Bijna 80 procent van de adviesaanvragen
komt per e-mail binnen via helpdesk@
vosabb.nl. De overige ruim 20 procent
van de mensen die advies willen van de
Helpdesk van VOS/ABB, bellen het telefoonnummer 0348-405250. Dit nummer
is elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur
bereikbaar.
De vragen die in 2014 het meest zijn gesteld, gingen over aanstelling/benoeming van personeel, verlof of ziekte. De
Helpdesk werkt exclusief voor leden van
VOS/ABB. <

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.

Positieve
ontwikkeling
De daling van het aantal (zeer) zwakke
scholen in het voortgezet en het speci
aal onderwijs heeft zich in het vorige
schooljaar voortgezet. Dat meldt de In
spectie van het Onderwijs.
In het (voortgezet) speciaal onderwijs
voldeed op 1 september 2014 95,3 procent
aan de minimumeisen van de inspectie,
tegen 91,0 procent een jaar eerder. In het
voortgezet onderwijs steeg het aantal
voldoende afdelingen van 89,9 naar 92,7
procent. In het basisonderwijs bleef 97,8
procent van de scholen voldoende. De inspectie wijst erop dat zich in deze sector
in de voorgaande jaren al een sterke verbetering heeft voorgedaan. <
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Over onderwijs gedroomd?
Leerlingen, ouders en mensen die in het onderwijs werken kunnen nog tot 20
maart meedoen aan de wedstrijd ‘Durf te dromen’.
Eind november was de aftrap van de
dromenwedstrijd, die in het teken
staat van 15 jaar vmbo. Er mogen ook
dromen worden ingestuurd uit het pri-

mair onderwijs en uit andere sectoren
in het voortgezet onderwijs dan het
vmbo. < Ga voor meer informatie naar
www.vmbo15jaar.nl/dromenwedstrijd.

Geloof in samenwerkingsschool
In samenwerkingsscholen wordt waarschijnlijk bewuster gesproken over
geloof en levensbeschouwing dan in scholen op religieuze grondslag.
Dat stelt directeur Arno de Haan van
samenwerkingsschool De Gavelander in het dorp Oostwold in het Groningse Westerkwartier. De Haan doet
zijn uitspraak in de onderwijsbijlage
van het Dagblad van het Noorden
van 13 januari. ‘Bij ons, waarschijnlijk
nog meer dan op bijzondere scholen,
wordt bewust gesproken over het

geloof en levensbeschouwing. Wat
moet onze identiteit worden? Hoe
gaan we kerst vieren? Het is geen
automatisme of routine. Leerkrachten van openbaren huize vragen aan
christelijke collega’s hoe zij lesgeven,
hoe zij thema’s aanpakken. Vooroordelen over elkaar worden beslecht’,
aldus De Haan. <

Bijeenkomst onderwijshuisvesting
Op 2 maart is er bij VOS/ABB in Woerden een gratis bijeenkomst over onder
wijshuisvesting.
Senior huisvestingsadviseurs Hans
Heijltjes en Mireille Uhlenbusch
van VOS/ABB’s samenwerkingspartner HEVO gaan in op actuele
kwesties, zoals het Bouwbesluit
2015, de huidige budgetten voor
nieuwbouw en de rolverdeling bij
renovaties. De ochtend vanaf 09.30

uur is bestemd voor het primair onderwijs, de middag vanaf 13.30 uur
voor het voortgezet onderwijs. Een
lunch is inbegrepen. < Deelname
is gratis voor leden van VOS/ABB.
Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij). Aanmelden kan via
secretariaat vereniging@vosabb.nl.

COLUMN

Zo krijgen we nooit
vertrouwen in de politiek…
Wat is belangrijker? Goed onderwijs om de rekenprestaties van leerlingen te ver
beteren of tegen de wil van het onderwijs de rekentoets invoeren om eenheid te
bewaren in de coalitie?

Ritske van der Veen
directeur VOS/ABB

Mijn collega Anna Schipper stelde deze vraag eind januari in een commentaar op
onze website. Het mag duidelijk zijn: voor ons staat goed onderwijs met stip op
nummer 1, politieke belangen volgen op grote afstand. ‘Van het bewaren van de
eenheid in de coalitie gaat geen enkele leerling beter rekenen. Politieke belangen
zijn bovendien snel aan bederf onderhevig, leert de ervaring’, schreef zij.
Aanleiding voor haar commentaar was dat PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing
bekendmaakte dat de sociaaldemocraten akkoord waren met invoering van de
rekentoets. Hiermee sprak de PvdA tot ongenoegen van een groot deel van de oppositie steun uit voor de fractie van VVD-staatssecretaris Sander Dekker. Hij wil
de rekentoets per se.

Heilloze weg

‘Voor ons
staat goed
onderwijs
met stip op
nummer 1’

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in
Rotterdam legde vorig jaar in het aprilnummer van dit magazine klip en klaar uit
waarom de rekentoets er niet moet komen. Goed rekenen is uitermate belangrijk,
benadrukte zij, maar de toets heeft totaal geen toegevoegde waarde. Sterker nog:
de toets zit zo in elkaar dat die niet zozeer de rekenvaardigheid van leerlingen meet,
maar veel meer hun vermogen om goed te lezen. ‘Op een dergelijke niet-valide
toets kún je leerlingen eenvoudigweg niet voorbereiden. Al oefen je een miljoen
sommen, het is een heilloze weg.’
Door de rekentoets in het onderwijs te droppen, laten Dekker en de regeringsfracties zien dat zij niets hebben geleerd van de commissie-Dijsselbloem. Die concludeerde in 2008 dat het geen zin heeft om van bovenaf vernieuwingen op te leggen
als die geen draagvlak hebben in het onderwijs. De Onderwijsraad constateerde
in oktober jongstleden dat we terug bij af zijn: de politiek volgde en volgt de aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem nauwelijks op en daardoor ontstaat er
geen vertrouwen in de landelijke politiek. De handelwijze rond de rekentoets laat
zien dat de Onderwijsraad gelijk heeft.

Ouders negeren

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

Het vertrouwen in de landelijke politiek heeft ook een deuk opgelopen in NoordLimburg. Staatssecretaris Dekker heeft een aanvraag van de gemeente Peel en
Maas om openbaar onderwijs in het dorp Maasbree mogelijk te maken afgewezen.
Hij negeert daarmee de wens van veel ouders, die hier al jaren voor strijden. Uit
een directe behoeftemeting bleek vorig jaar dat bijna de helft van de ouders in
Maasbree een openbare basisschool wil naast de katholieke school in het dorp.
Dat zou betekenen dat de gewenste openbare school de stichtingsnorm van 200
leerlingen ruim zou halen.
Dekker vindt echter dat hij van de wet niet op die behoeftepeiling mag afgaan. Dat
is onzin. Hij had binnen de wetgeving wel degelijk tot een positief besluit kunnen
komen. Er is al een voorbeeld van het gebruik van een dergelijke enquête elders
in het land. De gemeente Peel en Maas stapt nu naar de Raad van State. Gelukkig
kunnen we daar op lokaal niveau wel vertrouwen op de politiek! <
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Vijf vragen 
TEKST: LUCY BEKER
BEELD: JOHN DAVIDS

‘Hallo wereld’
Openbare basisschool De Aremberg in het Overijsselse Zwartsluis heeft een eigen aanpak
bedacht om in alle klassen – vanaf groep 3 – structureel en concreet aandacht te besteden
aan burgerschap en levensbeschouwing. Daarvoor is het project ‘Hallo wereld’ opgezet,
waarmee de school meteen veel persaandacht trok. Directeur van deze school met 224
leerlingen, onderdeel van de Stichting Op Kop, is Rita Montizaan.
Wat is het doel van dit project?

‘Wij willen onze leerlingen van jongs af
aan leren om te gaan met verschillen tussen mensen. Daarmee bereid je ze voor op
de huidige samenleving, die heel divers
is. We moeten onze jeugd toerusten om
in zo’n samenleving te participeren. Dat
kan hier op school al, want wij hebben
buitenlandse kinderen uit acht verschillende landen: Colombia, Dominicaanse
Republiek, Suriname, Polen, Letland, Pakistan, Somalië en Syrië. We willen een
echte ontmoeting tot stand brengen. De
kinderen leren dat andere mensen soms
ook een andere levensovertuiging hebben en andere feesten vieren. Dat je daar
respectvol mee om moet gaan en dat het
ook leuk is dat mensen verschillen.’

een periode gvo-lessen. Daarnaast besteden onze eigen leerkrachten wekelijks aandacht aan burgerschap, sociaalemotionele vorming en geestelijke stromingen. Dat maakt het aanbod nog breder, kinderen maken op verschillende
manieren kennis met achtergronden
en culturen uit de wereld om hen heen.’

Hoe geven jullie die lessen vorm?

‘We gebruiken de methodes Krachtbronnen en Kleur, die zijn ontwikkeld voor
burgerschap, levensbeschouwing en
sociaal-emotionele ontwikkeling, rond

Wat vinden de ouders ervan?

‘We hebben het project eerst aan de MR
en daarna op een grote ouderavond
voor alle ouders van groep 3 tot en met
groep 8 gepresenteerd. De reacties waren
heel positief. Ook hebben we een ouder
enquête gehouden als een soort nulmeting, waarin we vroegen hoe de ouders
tegenover dit plan stonden en wat ze
ervan verwachtten, en er is een klankbordgroep ingesteld. Het bleek al snel
dat ouders het belangrijk vinden dat er
vanuit een neutrale, respectvolle houding over de verschillende levensover-

‘Dit past echt bij openbaar onderwijs’

Waarom hebben jullie dit opgezet?

‘Dit past echt bij het openbaar onderwijs. Het motto van de openbare school
is immers: iedereen is welkom. Daar
gaan wij, samen met het Dienstencentrum GVO en HVO, concreet invulling
aan geven. Tot nu toe konden ouders
van leerlingen in groep 7 en 8 kiezen
tussen godsdienstig en humanistisch
vormingsonderwijs, gvo en hvo, verzorgd door docenten van het Dienstencentrum. Vanaf nu worden die lessen
gegeven in de groepen 3 tot en met 8,
zonder ze te splitsen. De kinderen volgen deze lessen niet meer apart, maar
samen: ook dat past bij de openbare
school. Ze krijgen een periode hvo- en

thema’s als ‘Wie ben ik’ en ‘Samen’. Onze
leerkrachten zijn allemaal erg enthousiast. Een werkgroep van leerkrachten en
mensen van het Dienstencentrum GVO
en HVO begeleidt het project en zorgt
voor de invulling. Behalve de methodes
wordt ook de Inspiratiekalender van
VOS/ABB gebruikt, en we sluiten soms
ook aan bij de actualiteit, vooral in de
hogere groepen. Die aanslagen in Parijs: daar praten we over in de klas. Het
gaat dan over vragen als ‘hoe maak je
een ander duidelijk dat je het niet met
hem eens bent?’ en over vrijheid van
meningsuiting.’

tuigingen wordt gepraat. Aan het eind
van dit schooljaar komt er een tweede
ouderenquête en volgend jaar gaan we
het hele project evalueren.’

Hoe wilt u op de foto?

We hebben een mooie banner in de hal
van ‘Hallo wereld’ en de slogan ‘Niet
apart maar samen’. Dat is voor mij een
heel belangrijk kenmerk van de openbare school. Daar wil ik graag op de
foto met leerlingen uit verschillende
culturen. <
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Pieter Huisman: ‘Wat gaat voor? Selectievrijheid of keuzerecht?’

Hoogleraar in Onderwijsraad

koestert artikel 23

Professor Pieter Huisman zit sinds 1 januari in de Onderwijsraad als specialist op het
gebied van de vrijheid van onderwijs. Het concept School!, dat boven de denominaties
uitstijgt, ziet hij niet zitten.

H

uisman is sinds 2011 bijzonder
hoogleraar Onderwijsrecht
op Pluriforme Grondslag.
Zijn bijzondere leerstoel aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
wordt mede in stand gehouden door
VOS/ABB. De expertise die Huisman in
de Onderwijsraad inbrengt, betreft onder meer grondwetsartikel 23 over de
vrijheid van onderwijs.
Hij is een van de acht nieuwe gezichten
van de Onderwijsraad. Helemaal nieuw
is hij niet, want hij was er eerder stafmedewerker. Professor Henriëtte Maassen
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van den Brink heeft als voorzitter hoogleraar Geert ten Dam opgevolgd, omdat die
het maximum van twee benoemingen
erop had zitten.

Bottom-up

Voorafgaand aan het gesprek met School!
over zijn visie op artikel 23, benadrukt
Huisman dat hij niet als lid van de Onderwijsraad, maar als bijzonder hoogleraar
spreekt. Wel wil hij over de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad zeggen dat
die ‘minder bestuurlijk-traditioneel georiënteerd is’. Dat blijkt volgens hem onder

andere uit het feit dat René Kneyber erin
zit, wiskundeleraar in het vmbo. ‘Je zou
kunnen zeggen dat de samenstelling nu
meer bottom-up is. Bij de vorige raden zag
je toch vooral dat er vertegenwoordigers
van de verschillende sectoren en van de
gemeenten in moesten zitten.’ Hij zegt
dat hij besloot te solliciteren om zijn expertise voor het voetlicht te brengen. ‘De
Onderwijsraad is het belangrijkste orgaan
dat de regering op hoofdlijnen adviseert
over onderwijsbeleid en wetgeving. Dan is
het verstandig als er ook iemand in zit die
thuis is in de onderwijswetgeving.’

ARTIKEL 23
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Talenten en postcodes

Als het gaat over algemene toegankelijkheid, stelde Huisman in 2011 in zijn oratie dat artikel 23 wat hem betreft moet
worden aangepast om goed onderwijs
voor alle leerlingen op de lange termijn
te kunnen waarborgen. Algemene accep-

te trekken, maar als een mogelijkheid
om ruimte te geven aan pluriformiteit
en eigen opvoedingsgedachten. Welke
ouders opteren ervoor om zich met hun
kinderen helemaal van de maatschappij
af te sluiten? Uiteraard moet onderwijs
wel passen binnen de kwaliteitskaders

‘Ruimte geven aan pluriformiteit’
tatieplicht, zoals Tweede Kamerlid Loes
Ypma die in het najaar uit de PvdA-kast
haalde, ziet Huisman echter niet zitten.
‘In de praktijk bestaat er al zoiets als algemene toelating. Het gros van de scholen selecteert niet meer op richting. Als
scholen selecteren, doen ze dat bijvoorbeeld op basis van talenten of op grond
van een postcodebeleid van de gemeente.
We hebben in het kader van passend onderwijs een discussie gehad over scholen
die op grond van richting de zorgplicht
zouden ontduiken. De Onderwijsraad
herkende dat niet.’
Huisman benadrukt dat wettelijk is vastgelegd dat het toelatingsbeleid van een
school van een bepaalde richting transparant en consistent moet zijn. ‘Het moet
gelden voor alle leerlingen. Een school
kan dus niet zeggen dat voor de ene leerling andere criteria gelden dan voor de
andere. Er ontstaat pas een probleem met
de toelating als de ouders de richting van
de school niet onderschrijven. Wat gaat
er dan voor? De selectievrijheid van de
school of het recht van de ouders om bepaalde school te kiezen?’ Huisman laat
het antwoord op die vraag open.

Uniek systeem

‘Ik ga uit van de pluriformiteitsgedachte’,
vervolgt Huisman. ‘Nederland heeft met
artikel 23 een uniek systeem dat verschillende maatschappelijke groepen de mogelijkheid heeft geboden en nog steeds
biedt om onderwijs zo vorm te geven
dat het past bij hun ideeën over opvoeding. In dat licht ben ik voorstander van
richtingvrij plannen. Dat zie ik niet als
een extra mogelijkheid voor groepen
om zich op hun eigen eilandjes terug

die de overheid stelt. Artikel 23 mag nooit
een excuus zijn voor slecht onderwijs.’

Kind met badwater weggooien

Het concept School! van VOS/ABB en de
Vereniging Openbaar Onderwijs, dat
op grond van diversiteit en wederzijds
respect en met aandacht voor godsdiensten en levensbeschouwing boven de
denominaties uitstijgt, ziet Huisman als
een poging om van bovenaf een onderwijssysteem op te leggen dat niet past
bij de pluriformiteit van de Nederlandse
samenleving. ‘We moeten heel terughou-

dend zijn met een proactieve houding om
vanuit goede bedoelingen een systeem
overhoop te halen. Als we er één onderwijssysteem van zouden maken, gooien
we het kind met het badwater weg. Ik
zie echt niet de noodzaak om tegen bepaalde groepen te zeggen ‘gij zult openstaan voor iedereen’. Daar zou je een heel
zware dwingende noodzaak voor moeten
hebben. Het gaat om een afweging van
grondrechten, zoals de vrijheden van
godsdienst, onderwijs en richting en de
vrijheid om bepaalde leerlingen en personeelsleden te selecteren. Het onderwijs in Nederland is heel gevarieerd, ook
binnen het openbaar onderwijs. Je hebt
scholen die elitair zijn en je hebt openbare scholen die veel meer vanuit de
pluriformiteitsgedachte denken. Geen
enkele school is gelijk aan de andere. Ik
denk dat je dat als overheid en grondwetgever moet koesteren. Uiteindelijk
heeft het systeem veiligheidskleppen.
Als een bijzondere school de enige in de
omgeving is, moet die school openstaan
voor elke leerling. Dus in die zin is er al
algemene acceptatieplicht.’ <

Weigeren mag ondanks zorgplicht
Het bijzonder onderwijs mag ook leerlingen met een ondersteuningsbehoef
te weigeren. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies over de zorgplicht en
het toelatingsbeleid op grond van richting.
De Tweede Kamerleden Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA) hadden er in
het najaar bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW op aangedrongen om
de Onderwijsraad om advies te vragen. Aanleiding waren signalen dat scholen
op religieuze grondslag hun toelatingsbeleid gebruikten om in het kader van
passend onderwijs onder de zorgplicht uit te komen.
De Onderwijsraad meldt in het advies, dat in december uitkwam, dat de zorgplicht en het toelatingsbeleid op grond van richting los van elkaar staan. ‘Als
een bijzondere school niet aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling kan
voldoen, geldt voor die school in beginsel dezelfde zorgplicht als voor openbare
scholen.’ Een bijzondere school mag echter een leerling, dus ook die met een ondersteuningsbehoefte, weigeren als de grondslag van de school niet wordt onderschreven of gerespecteerd. ‘De Hoge Raad heeft aangeven dat een school dat
alleen mag doen als die richting in de statutaire doelstelling is opgenomen en
als er sprake is van een consistent beleid in overeenstemming met de statuten.
Deze voorwaarden gelden gelijkelijk bij aanmelding van leerlingen zonder en
met een ondersteuningsbehoefte’, zo staat in het advies van de Onderwijsraad.
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Eindtoets basisonderwijs
TEKST: LUCY BEKER
BEELD: RICK KEUS

Geen stress meer
voor de eindtoets

Geen stress meer voor de eindtoets in groep 8, want die is vanaf nu veel minder belangrijk.
Voortaan is het schooladvies van de leerkracht bindend voor het vervolgonderwijs van de
leerling. Een verbetering? Dat moet nog blijken. Ook aan deze werkwijze zitten haken en ogen.

D

e eindtoets is ooit - in 1968
- ingevoerd om een onafhankelijke onderbouwing te
krijgen voor het advies voor
vervolgonderwijs, zodat sociale status
of de mening van ‘de meester’ niet meer
richtinggevend waren. De laatste jaren
veranderde de publieke opinie: er kwam
steeds meer kritiek op de eindtoets. Die
zou ‘maar een momentopname’ zijn,
door stress beïnvloed worden en welgestelde ouders zouden hun kind op
oefencursussen doen om de score te
verhogen. Bovendien groeide het besef
dat cijfers niet zaligmakend zijn: andere
factoren zijn ook bepalend voor succes in
de schoolloopbaan. Denk aan motivatie,
doorzettingsvermogen en huiswerkattitude. De leerkracht kan deze aspecten
van zijn leerlingen inschatten. En zo
kwam er een wetswijziging: anno 2015
is de eindtoets wel verplicht voor alle
basisscholen, maar de uitslag telt niet
meer mee voor het schooladvies. Dat

advies wordt al eerder, vóór 1 maart, opgesteld door de leerkracht. De eindtoets
komt daarna, in april, als de leerlingen
inmiddels al zijn ingeschreven bij het
voortgezet onderwijs. Alleen als een

‘Cijfers zijn niet zaligmakend’
leerling de toets veel beter maakt dan
werd verwacht, mag het schooladvies
nog worden aangepast. Dit komt naar
verwachting voor bij één op de tien leerlingen. Als een leerling de toets slechter
maakt dan verwacht, wordt het schooladvies niet bijgesteld.

Vliegende start

De late eindtoets heeft eigenlijk tot
doel de achtstegroepers aan het werk te

Geen Citotoets meer
De centrale eindtoets wordt voortaan aan de scholen geleverd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en dus niet meer door de Stichting Cito.
Daarom heet hij dus ook geen Citotoets meer, maar eindtoets. Een basisschool mag een andere eindtoets kiezen dan die van het CvTE, maar die moet
dan wel voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Goedgekeurd zijn ROUTE 8
van A-VISION en de ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP Eindtoets).
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houden. Want uit onderzoek bleek dat
de aandacht voor taal en rekenen na
de ‘Cito-toets, die tot nu toe in februari
werd afgenomen, wegzakte. ‘Als de toets
twee maanden later plaatsvindt, wordt

de beschikbare onderwijstijd beter benut
en kan een vliegende start op de middelbare school worden gemaakt’, aldus het
ministerie van OCW.

Kritiek

Ook op de nieuwe werkwijze klinkt echter
alweer kritiek. Hoe onafhankelijk is het
schooladvies zonder de citoscore? Zal de
sociale ongelijkheid weer toenemen? Hoe
komt het advies nu tot stand? Hoe lastig
is het voor het voortgezet onderwijs dat er
in mei nog wijzigingen kunnen komen?
Kunnen leerkrachten op tegen ouders die
hen onder druk zetten om hoger te adviseren, nu er geen harde cijfers liggen? En
moeten gymnasia vrezen voor een extra
grote toestroom van leerlingen met een
vwo-advies, nu ze geen aanvullende eisen
meer mogen stellen voor een minimale
citoscore, zoals tot nu toe gebruikelijk?
Magazine School! peilde de reacties in en
buiten het onderwijsveld. >

Meester Leo met zijn klas van obs Buten de Poorte in Goedereede.

‘Advies klopt bijna altijd’
Leo Ruighaver, leerkracht groep 8 op obs Buten de
Poorte in Goedereede.
‘Het schooladvies is heel goed op te stellen aan de hand van de gegevens in
het leerlingvolgsysteem, gevoegd bij onze eigen ervaringen met de kinderen.
We kennen de karakters en weten welke eigenschappen van belang zijn voor
succes in het vervolgonderwijs.
Bij elkaar levert dat een gedegen advies op. Vanuit het voortgezet onderwijs
krijgen wij altijd teruggekoppeld hoe onze oud-leerlingen het doen, en dan
blijkt dat onze adviezen bijna voor 100 procent klopten. De puberteit heeft natuurlijk nog invloed op hun leerhouding, maar wij kunnen het kennelijk goed
inschatten.
Het is dus zeker geen ramp dat de eindtoets niet meer meetelt. In de praktijk
waren die scores veelal een bevestiging van wat ik al verwachtte van de
kinderen. Alleen in twijfelgevallen kon de eindtoets nét het ontbrekende
argument geven om een bepaald advies uit te brengen. Eerlijk gezegd zat
er elk jaar wel een verrassende uitslag tussen. Met het verschuiven van die
toets wordt ons dus een prima bruikbaar instrument uit handen genomen.
Maar gelukkig wordt er in alle leerjaren getoetst en worden al die resultaten
vastgelegd in het volgsysteem. Voortaan gebruiken we die cijfers. Overigens
herken ik het beeld niet dat ouders leerkrachten onder druk zetten om hoger
te adviseren. Ik heb de ervaring dat ouders het beste willen voor hun kind,
en als je kunt aantonen dat het advies is gebaseerd op de juiste argumenten,
kom je er altijd met hen uit.’

‘Het gaat om het belang
van de leerling’
Hanneke Taat, rector Utrechts
Stedelijk Gymnasium.
‘Voor ons is het advies van de basisschool altijd leidend en daar hebben we veel vertrouwen in. Aanvullend vroegen wij tot nu toe een citoscore van
minstens 545 punten, iets hoger dan een ‘gewoon’
vwo-advies. Omdat het gymnasium toch iets anders
is dan het atheneum. Die aanvullende informatie
raken wij nu kwijt, dus we gaan meer kijken naar
de cijfers in het leerlingvolgsysteem. Wij komen er
wel uit, maar zonder die harde citoscore kan het lastiger worden om de opwaartse druk van ouders te
weerstaan. Ik vind het echter niet geheel onterecht
als leerkrachten de belangstelling en kansen van
leerlingen meewegen voor ze een gymnasiumadvies
uitbrengen. Want als een kind het op een categoraal
gymnasium niet redt, moet het wel naar een andere
school en dat is erg ingrijpend. Het gaat erom dat een
kind gelukkig is op het juiste niveau, dat moet voor iedereen voorop staan. Daarom verwacht ik vooralsnog
niet dat er ineens veel meer gymnasiumleerlingen
komen dan anders.’

>
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Eindtoets basisonderwijs

‘Niet minder toetsen,
maar meer’
Prof. dr. Herman van de Werfhorst,
hoogleraar sociologie aan de
Universiteit van Amsterdam.

‘Toetsen is van belang om te voorkomen dat voor
oordelen gaan meespelen. Want ieder mens heeft
vooroordelen, ook leerkrachten. Mijn vrees is dat er
straks op het moment van adviseren onvoldoende
neutrale informatie beschikbaar is en dat de sociale
ongelijkheid weer groter wordt.
Stel: een leerling uit een hoogopgeleid gezin haalt niet
zulke hoge resultaten op school. Dan weegt de leraar
in zijn advies onwillekeurig mee dat de ouders van dit
kind beter kunnen en zullen helpen bij zijn huiswerk
en motivatie. Daardoor zal hij toch wat hoger adviseren dan bij een kind van laagopgeleide ouders. Dat is
misschien niet zo eerlijk, maar wel een waarheid. Er
zijn nu eenmaal verschillen tussen mensen en een
school kan die niet laten verdwijnen. De thuisbasis is
enorm belangrijk. Het wordt makkelijker om dit mee
te wegen, als er geen onafhankelijke eindtoets is.

‘Vrees dat sociale
ongelijkheid
weer groter wordt’
Ik begrijp de mensen die zeggen dat de Cito-toets
maar een momentopname is. Daarom zeg ik: niet
minder toetsen, maar meer. Uit onderzoek is al gebleken dat op scholen die veel toetsen minder ongelijkheid is dan op scholen die weinig toetsen.
Op dit moment zou ik tegen leerkrachten van groep
8 willen zeggen: probeer te voorkomen dat je wordt
beïnvloed door je eigen ideeën over een leerling en
zijn achtergrond. Laat de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem zwaar wegen. Het zou nog beter zijn
als scholen de gegevens uit het leerlingvolgsysteem
laten beoordelen door een externe deskundige, een
statisticus. Alleen dan zijn er neutrale data. Zeker in
een onderwijssysteem als het onze, met vroege selectie, is dat van belang.’
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‘Hoge toetsdruk blijft’
Petra ’t Hoen, directeur obs Buten de Poorte in
Goedereede en obs Stellegors in Stellendam.
‘De eindtoets wordt niet afgeschaft, integendeel: hij wordt verplicht. Alleen tellen de cijfers niet meer mee voor het schooladvies. De toetsdruk
blijft dus even hoog, en ik ben bang dat de scholen straks weer worden
afgerekend op eventuele verschillen tussen eindtoets en schooladvies.
Leerkrachten van groep 8 moeten steeds sterker in hun schoenen staan.
Het schooladvies blijft een mix van harde en zachte gegevens: cijfers en
karaktereigenschappen. De harde gegevens komen nu uit het leerlingvolgsysteem, dat vol zit met toetsresultaten. Ga maar na: vanaf groep
3 wordt hier elk jaar twee keer een serie van citotoetsen afgenomen.
Daarnaast meten we ook nog regelmatig sociale vaardigheden en andere capaciteiten. Al die gegevens worden nauwkeurig geanalyseerd om
eventueel het onderwijs aan te passen. Dat is goed, maar het kost wel
veel tijd. Wat mij betreft mag het een tandje minder, maar de Inspectie
van het Onderwijs rekent ons af op al die ‘harde’ resultaten. Ik mis soms
het vertrouwen in de professionals in het onderwijs, die te maken hebben met grote verschillen in de klas. De wereld is niet gelijk, daarom
zullen de scores per school altijd blijven verschillen.’

‘Meer samenwerking tussen po en vo’
Linda Zeegers, persvoorlichter bij de VO-raad.
‘We zien dat er door deze wetswijziging in veel regio’s meer samenwerking op gang komt tussen het primair en het voortgezet onderwijs
om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen op de juiste plek terechtkomen. De schooladviezen worden bijvoorbeeld onderbouwd met
gegevens uit het leerlingvolgsysteem, op die manier kunnen leraren
beter weerstand bieden aan druk van ouders. We verwachten dat er
meer gesprekken over twijfelgevallen zullen plaatsvinden. Ons advies
is die gesprekken zoveel mogelijk te voeren voordat het advies gegeven
wordt, omdat een eenmaal gegeven advies alleen naar boven bijgesteld
mag worden. Het is voor het voortgezet onderwijs natuurlijk niet prettig
als er in mei nog veel wijzigingen komen in de aanmeldingen doordat
de toetsscore te veel afwijkt van het advies, dat is organisatorisch lastig.
En belangrijker: het gaat erom dat deze wetgeving ertoe leidt dat zoveel
mogelijk kinderen op het juiste niveau terechtkomen.’

Jeelo 
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

‘Met Jeelo kunnen wij
ons onderscheiden’
Vooral voor kleine basisscholen is het concept Je eigen
leeromgeving (Jeelo) heel geschikt. Openbare basisschool De
Rietgors, met slechts 37 leerlingen, heeft er al ervaring mee.

B

ert Becker is directeur van
deze school in het ruim 700
inwoners tellende IJsseldorpje
Leuvenheim bij Brummen. De
kleine school is gehuisvest in een pittoresk rietgedekt gebouw met uitzicht over
de omliggende akkers en de bossen van
de Veluwe. Ondanks de rust die de omgeving uitstraalt, is hier sprake van een
krachtige concurrentie met andere kleine
basisscholen in de directe omgeving.
‘Met Jeelo kunnen wij ons onderscheiden’, zegt Becker. ‘Ouders weten dat ze
bij ons projectmatig onderwijs kunnen
verwachten, waarmee we de omgeving
de school binnenhalen en aansluiten
op wat tegenwoordig 21st century skills
heet. Jeelo is heel verfrissend. Ik hoor van
de leerlingen, het team en de ouders dat
ze er heel enthousiast over zijn. Voor de
zomervakantie hebben we ermee proefgedraaid. We hebben toen uitstapjes in
de omgeving georganiseerd, onder andere met Ruben Smit die bekend is van
de natuurfilm De Nieuwe Wildernis. Hij
is de vader van een van onze leerlingen.

Kinderen zijn er met camera’s in de omgeving op uitgetrokken om de natuur te
fotograferen.’

Onderwijs gaat mee naar huis

In de praktijk blijkt dat het thematische
werken en daarmee het loslaten van de
vastomlijnde methodes, juist voor kleine
basisscholen met combinatiegroepen
een voordeel is. Met de Jeelo-community, waarin scholen ideeën en ervaringen
met elkaar uitwisselen, is het mogelijk
om regie te houden over het eigen aanbod.
Becker vertelt dat De Rietgors in het kader van Jeelo samen met verschillende
ondernemers uit de regio leerlingen
kennis heeft laten maken met de beroepspraktijk. Zo heeft een aannemer
laten zien wat zijn beroep inhoudt en zijn
leerlingen koekjes gaan bakken bij een
bakkerij, waarbij ze uitleg kregen over
het bakkersvak en de grondstoffen.
De directeur merkt dat de leerlingen het
onderwijs mee naar huis nemen nu de
school met Jeelo werkt. ‘Een heel groot

Kom op 4 maart naar Woerden!
Op woensdagmiddag 4 maart is er bij VOS/ABB in Woerden een bijeen
komst over Jeelo, specifiek bedoeld voor kleine basisscholen.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis voor scholen die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten. Niet-leden zijn ook welkom, maar
betalen 100 euro per persoon (btw-vrij). < Aanmelden kan online via
secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘Jeelo’, uw naam, de
organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

voordeel van Jeelo is, dat het de betrokkenheid bij iedereen vergroot. Doordat
leerlingen er thuis ook mee bezig zijn,
worden ouders nieuwsgierig. We hebben
een heel actieve PR-commissie, met ouders die veel publiciteit over Jeelo hebben
gegenereerd. Er zijn artikelen over onze
aanpak verschenen in De Stentor en ook
de lokale omroepen hebben er aandacht
aan besteed. De mensen hebben nu van
ons gehoord en weten ons te vinden!’
Ga voor informatie naar www.jeelo.nl
of lees het artikel ‘Jeelo verovert terrein’
dat in december 2013 in magazine School!
verscheen. U kunt de digitale versie van
dit artikel vinden op www.vosabb.nl
(>Downloads>Magazine School!). <
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TEKST: LUCY BEKER

De moed van
Malala als bron
van inspiratie

Malala strijdt
voor het recht
op onderwijs
‘Zelfs als ze komen om me te ver
moorden, zal ik zeggen dat het ver
keerd is wat ze doen. Onderwijs is ons
recht’. Veertien jaar is de Pakistaanse
Malala Yousafzai als ze dit zegt in
2011, bij de uitreiking van de Natio
nal Peace Price voor haar online ge
publiceerde dagboek.
Door het blog van Malala kan de hele
wereld lezen dat meisjes in de Swatvallei in Pakistan officieel niet naar
school mogen. Op 9 oktober 2012 gebeurt het ongelooflijke: Malala wordt
neergeschoten door de Taliban, terwijl
ze in de bus naar school zit. De Taliban willen haar daarmee fundamentele rechten ontnemen: haar recht op
leven, op vrijheid van meningsuiting
en op onderwijs. Maar Malala overleeft de aanslag en gaat door met haar
strijd voor onderwijs voor meisjes in
de hele wereld. In 2014 krijgt ze de Nobelprijs voor de Vrede. Haar boek ‘Ik
ben Malala’ verscheen in oktober 2013
bij uitgeverij Unieboek | Het Spectrum.
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Het verhaal van de dappere Malala, die strijdt voor
het recht dat alle kinderen hebben op onderwijs, is
een mooie verbinding met actie School!Week. Het
verhaal laat immers zien dat de rechten van het
kind nog lang niet overal vanzelfsprekend zijn. En:
de moed van Malala kan de kinderen inspireren om
hun eigen idealen te ontdekken.

H

ierover het gesprek aangaan in de klas is belangrijk, volgens Kim Dusch,
onderwijskundig medewerker van Centrum Humanistische
Vorming (Centrum HVO). Want: ‘Goed
onderwijs is meer dan alleen taal en
rekenen. Een goede school zorgt voor
een brede en diepe vorming. Het gaat
niet alleen om meetbare kennis, maar
ook om de ontwikkeling van kinderen tot vrije mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, de medemens en de natuur. Dat
kan door kinderen te begeleiden bij
de ontwikkeling en bewustwording
van hun eigen waarden. En door inlevingsvermogen en gevoeligheid voor
de ander te ontwikkelen via levensverhalen van anderen.’

College Tour kijken

Zo’n levensverhaal als dat van Malala, is actueel en toegankelijk. Dusch
ziet het voor zich: ‘Je kunt het nog
tastbaarder maken door met je leerlingen de uitzending van College Tour
waarin Malala optrad, te bekijken
en na te bespreken. Hoe waarderen
de leerlingen Malala, welke rechten

vinden zij belangrijk, waar zouden zij
voor willen strijden?’
Dusch ontwikkelt lesmateriaal voor
Centrum HVO, dat zich inzet voor
brede en diepe vorming, ook wel
‘bildung’ genoemd. Dusch studeert
al drie jaar Bildungswissenschaft in
Wenen. ‘Deze studie gaat over de mogelijkheden om de vrije ontwikkeling
van de mens binnen het onderwijs te
realiseren. Dit kan onder andere door
het uitwisselen van deze waardevolle
verhalen’, aldus Dusch.
Centrum HVO ziet de internationale
kinderrechten als een essentieel onderdeel van onderwijs en wil opvoeders en docenten ondersteunen om
hierover met kinderen de dialoog aan
te gaan. Dusch: ‘Dat kan alleen als er
ruimte is voor ieders opvatting zonder
direct te oordelen. In dit proces van
de relatie aangaan met elkaars verhalen vindt ‘bildung’ plaats, zowel
bij leerlingen als bij docenten, omdat
zij hierdoor diepgaander inzicht in
het menselijk bestaan krijgen. Het
verhaal van Malala is een rijke inspiratiebron.’ <
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De School!Week

komt er aan!

De actie School!Week komt er aan! In de week van 16 tot en
met 20 maart voert het openbaar onderwijs campagne, en dit
jaar is het centrale thema: de kinderrechten. U doet toch ook
(weer) mee aan dit jaarlijkse feest van de openbare school?

N

et a ls i n de vor ige d r ie
School!Weken blijft het motto ‘Ik ben welkom’. Nieuw is
de keuze voor een centraal
thema. Hier is voor gekozen omdat de
kinderrechten zo perfect passen bij het
openbaar onderwijs én omdat ze weer actueel zijn. Op 20 november 2014 was het
precies 25 jaar geleden dat in New York
het Kinderrechtenverdrag werd aangenomen. Dat was aanleiding voor tal van
activiteiten en symposia. Alle leden van
VOS/ABB en VOO ontvingen in die periode de Handreiking Kinder- en mensenrechten in het openbaar onderwijs. Ook
organiseerde VOS/ABB een mini-symposium over kinder- en mensenrechten.
Daar bleek dat dit onderwerp een bron
van inspiratie is, juist voor het openbaar
onderwijs. Belangrijke kinderrechten zijn
immers dat elk kind gelijkwaardig is,
recht heeft op een eigen mening en een

eigen levensbeschouwing. Die rechten
komen helemaal overeen met de kernwaarden van het openbaar onderwijs
en de slogan ‘Ik ben welkom’.

Festiviteiten in heel Nederland

In de week van 16 tot en met 20 maart
laten openbare scholen in heel Nederland
zien hoe ze deze kernwaarden in de praktijk brengen, waar openbaar onderwijs
voor staat. Ze trekken de aandacht met
festiviteiten, zetten hun deuren open
voor belangstellenden, of zetten een
speciaal programma op dat past bij het
thema. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen
over kinder- en mensenrechten, een debat (past bij het recht op eigen mening),
een tentoonstelling over verschillende
levensbeschouwingen of een theatervoorstelling over diversiteit. Dit extra
dikke nummer van School! is bedoeld
om ook u te inspireren. <

Help mee om van de School!Week een feest te maken! Een feest met
een krachtige boodschap. Kijk op www.openbaaronderwijs.nu

Dit zijn de
kinderrechten
In het Kinderrechtenverdrag van
de Verenigde Naties zijn 45 kinderrechten vastgelegd. De regeringen
moeten ervoor zorgen dat deze
rechten worden nageleefd. Hieronder
een selectie van de kinderrechten
die een belangrijke relatie hebben
met de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Bekijk ze allemaal
– met toelichting – op de website
www.kinderrechten.nl.
Artikel 1
en 2

Artikel 7
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14

Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 19
Artikel 23
Artikel 28
Artikel 31

Iedereen is gelijk voor de
wet en kinderen dienen beschermd te worden tegen
discriminatie.
Recht op een naam en
nationaliteit
Recht op een eigen mening
Recht op vrijheid van
meningsuiting
Recht op vrijheid van
gedachten, geweten
en godsdienst
Vrijheid van vereniging en
vergadering
Recht op privacy
Recht op informatie
Recht op bescherming
tegen kindermishandeling
Gehandicapte kinderen
hebben recht op onderwijs
Recht op onderwijs
Recht op vrije tijd en spelen
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TEKST: KARIN VAN BREUgEL
BEELD: AMNESTY INTERNATIONAL

Werken met kinderrechten?

Amnesty helpt!
Als je denkt aan mensenrechten, dan denk je al gauw aan Amnesty
International. Deze organisatie vraagt op alle denkbare manieren
aandacht voor kinderrechten en mensenrechten. Oók in het onderwijs.
Met uitstekende lesmaterialen, zeggen de gebruikers.

S

cholen die met kinderrechten aan
de slag willen, worden door Amnesty op hun wenken bediend. Zo
zijn er verschillende lespakketten
voor basisonderwijs (middenbouw en
bovenbouw) en voortgezet onderwijs,
allemaal kosteloos en voorzien van materiaal voor 32 kinderen.
Wat bij alle materialen direct opvalt: aan
de ontwikkeling ervan is veel aandacht
besteed. Alles ziet er eigentijds en aantrekkelijk uit. ‘Ja, mensenrechteneducatie moet goed onderwijs zijn’, reageert
Kirsja Oudshoorn van Amnesty. ‘Niet
alleen de inhoud moet deugen, maar het
materiaal moet didactisch ook goed in
elkaar zitten. Dat betekent bijvoorbeeld
dat er rekening wordt gehouden met
verschillende leerstijlen, dat er wordt
gewerkt vanuit verhalen en dat elke les
afsluit met een handelingsperspectief.
Dat laatste betekent dat de leerlingen
ook echt iets kunnen doen, zoals een brief
schrijven of een actiedag organiseren.’
Veel leraren kiezen ervoor om de lesmaterialen zelf te gebruiken tijdens de les.
Dat is prima te doen, omdat alle pakketten zijn voorzien van een compacte,
praktische handleiding. Scholen kunnen
echter ook een van de 500 gastdocenten
van Amnesty uitnodigen.

Kernwaarden openbaar onderwijs

Amnesty ziet een toenemende belangstelling voor haar educatieve materialen. Afgelopen schooljaar gebruikten
ruim 100.000 leerlingen ze. Dat er juist
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ook op openbare scholen veel aandacht
is voor mensenrechten zal niemand verbazen. De rechten van het kind sluiten
immers uitstekend aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Denk
aan het recht op gelijke behandeling en
non-discriminatie, de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, vrijheid
van meningsuiting en natuurlijk het
recht op goed onderwijs voor álle kinderen. <
Info? www.amnestyopschool.nl

Quickscan mooi startpunt
Wilt u ook beginnen met kinder en mensenrechteneducatie in uw school? VOS/ABB
en de Vereniging Openbaar Onderwijs helpen u op weg met een quickscan en een
handreiking.
De nieuwe quickscan, die vanaf deze
maand beschikbaar is, is een mooi startpunt, want hiermee brengt u eenvoudig
in kaart wat uw school al doet aan mensenrechteneducatie. Op basis daarvan
kunt u een plan opstellen.
In de handreiking ‘Kinderrechten en mensenrechten’, die alle leden van VOS/ABB en
VOO in oktober hebben ontvangen, staan
veel concrete ideeën voor lesactiviteiten.
In deze publicatie leest u ook over de overeenkomsten tussen de uitgangspunten
van het openbaaronderwijs en de kin-

der- en mensenrechten. De handreiking
is ook te downloaden van de website
www.vosabb.nl > downloads > brochures.
Geïnteresseerde scholen kunnen zich
aansluiten bij een leernetwerk, dat in het
schooljaar 2015/2016 start. Dat netwerk
zal bestaan uit een select aantal scholen,
dat vorm en inhoud wil geven aan kinder- en mensenrechteneducatie op hun
eigen school. Met vragen hierover kunt u
terecht bij VOS/ABB (Marleen Lammers,
mlammers@vosabb.nl) of de VOO (Flora
Breemer (f.breemer@voo.nl).
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Eye opener
Kinderwereldreis
Hartverwarmend
Ellen Vermeulen,
technisch assistent
Het Waterland,
Praktijkonderwijs
Leiden.

‘In het praktijkonderwijs hebben
veel leerlingen een klein wereldje.
Voor hen is het extra belangrijk om
de wereld naar de school toe te
brengen. We hebben daarom een
hele periode met de hele school
aandacht besteed aan kinderrechten. Het Amnesty-lesmateriaal over de familie Muthuku
die in een sloppenwijk woont, is
eigenlijk ontwikkeld voor de basisschool, maar ook geschikt voor
onze leerlingen. Onze leraren hebben er een aantal maanden mee
gewerkt en er zijn ook verschillende gastlessen verzorgd door
Amnesty. Als afsluiting van alle
lessen hebben we een speciale
dag georganiseerd, waarbij ook
de directeur van Amnesty aanwezig was. Een van onze leerlingen stapte op hem af en vertelde
dat ze iets wil doen voor mensen
in sloppenwijken omdat ze het zielig vindt hoe ze wonen. Dat was zó
geweldig. Echt hartverwarmend!’

Nora de Priester,
leerkracht groep 8 op
obs Theo Thijssen in
Vlissingen.

‘Alle scholen binnen de Archipel
Scholengroep in Zeeland hebben
op 20 november, de Dag van de
Rechten van het Kind, met een
dagvullend programma aandacht
besteed aan kinderrechten. Leerlingen vinden veel dingen vanzelfsprekend en het is goed dat ze
zich ervan bewust worden dat dat
niet zo is. Er zijn heel veel kinderen
op de wereld die de kinderrechten
heel erg hard nodig hebben. Niet
alleen in andere landen, maar ook
in Nederland. De leerlingen van
groep 7 en 8 hebben in tweetallen
een ‘kinderwereldreis’ gemaakt
met behulp van het gelijknamige
werkboekje van Amnesty. Het
was leuk om te zien met hoeveel
plezier ze aan het werk waren. Het
werkboekje De Kinderrechtenreis
ziet er niet alleen aantrekkelijk uit,
maar er zitten ook heel uiteenlopende opdrachtjes in. De kinderen
konden bijvoorbeeld tekenen, een
protestliedje maken, informatie op
internet zoeken of puzzelen. Echt
voor elk wat wils. Door het boekje
zijn de kinderen meer over het onderwerp gaan nadenken.’

Peter van Leeuwen,
leerkracht groep 8 obs
De Zonnebloem, Den
Haag.
‘Veel van onze leerlingen zijn van
huis uit al geïnteresseerd in maatschappelijke zaken. Op school stimuleren we dat ook. We gebruiken bijvoorbeeld Nieuwsbegrip,
waarin veel actuele onderwerpen
voorbij komen. Er is zoveel aan de
hand in de wereld, het is belangrijk dat kinderen daarvan op de
hoogte zijn. Om aandacht te besteden aan de kinderrechten, heb
ik het lespakket van Amnesty gebruikt. Het bevatte allerlei materialen waarmee de kinderen zeer
betrokken en gemotiveerd hebben
gewerkt. Het is allemaal kant-enklaar, dus het kost je als leerkracht
weinig voorbereidingstijd.
Aan de hand van een werkboekje
hebben de kinderen onderzocht
hoe het in diverse landen is gesteld
met de kinderrechten. In het Westen zijn we geneigd om te denken
dat kinderrechten vooral worden
geschonden in Afrika, Azië en het
Midden-Oosten. Maar dat gebeurt
ook in Nederland en andere westerse landen. Dat was voor de kinderen echt een eyeopener! Toen ze
het boekje hadden doorgewerkt,
hebben ze posters gemaakt. Aan
het eind van de dag hingen er door
de school dus 30 prachtige posters
over kinderrechten.”
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Ideeën voor het
primair onderwijs

Zó maak je er een feestelijke en
leerzame dag van!
Versier de school met posters, (zelfgemaakte) vlaggetjes en ballonnen (eventueel met
logo van de campagneweek, te bestellen via
openbaaronderwijs.nu)
Leg de hele week een rode loper uit bij de ingang voor een feestelijk welkom voor iedereen.
Start de dag in alle klassen met een kringgesprek over ‘Welkom zijn’. Gebruik bijvoorbeeld les 2 uit de Inspiratiekalender Openbaar Onderwijs (eventueel te bestellen via
openbaaronderwijs.nu)
Doe een kinderrechtenspel zoals De Wasstraat. Laat de leerlingen in twee rijen dicht tegenover elkaar staan. Eén leerling loopt tussen
de rijen door en de anderen moedigen hem/
haar aan en geven complimenten. Aan het
eind van deze ‘wasstraat’ komt een stralende
en glimmende leerling tevoorschijn.
Biedt de school G/HVO aan? Vraag dan
de docent(en) om de speciaal voor de
School!Week ontwikkelde les te geven over
kinderrechten. Of organiseer een gastles verzorgd door Amnesty International, de Respect
Foundation of het Liliane Fonds (zie pagina’s
20 en 26 of www.openbaaronderwijs.nu).
Print de kleurplaat van openbaaronderwijs.nu
uit en laat de kinderen deze inkleuren.
Versier er daarna de school mee of laat de
kinderen hem thuis voor het raam hangen.
Bekijk de fi lm ‘De club van lelijke kinderen’ en bespreek hem aan de hand van
het bijbehorende gratis lesmateriaal. Ontdek welke kinderrechten er in deze film
verstopt zijn. Gratis film (bestellen) op
www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod, zoeken op titel.
Sluit de dag af met een wensballonnenactie.
Laat leerlingen een wens voor alle kinderen
in de wereld op een kaartje schrijven, bind
die aan een ballon en laat ze op. Een mooi
persmoment!
Vergeet niet de ouders én de lokale pers in te
lichten over en uit te nodigen bij deze festiviteiten. Is de pers niet geweest, stuur dan
– meteen de volgende dag - zelf een paar
leuke foto’s naar de lokale krant.
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School!Week en kinderrechten:

Maak er een
feest van!
Doe mee aan de
School!Week en maak
er een feest van! Doel
van deze campagne
is dat zoveel mogelijk
openbare scholen in
Nederland in die week
in het nieuws komen
om de kernwaarden van
openbaar onderwijs uit te
dragen. Dat kan op allerlei
manieren, zoals u op deze
en volgende pagina’s ziet.

M

aak uw personeel,
leerlingen, hun ouders en niet te vergeten de plaatselijke
pers één keer per jaar attent op de
mooie kernwaarden van het openbaar onderwijs, die beginnen met
‘Iedereen is welkom’. En doe dat dan
in de School!Week, want hoe meer
openbare scholen meedoen aan de
actie, hoe meer ze in de pers komen,
hoe krachtiger het geluid van het
openbaar onderwijs wordt.
Op deze pagina’s vindt u al veel inspiratie, maar de website www.openbaaronderwijs.nu heeft nog meer in petto: behalve achtergrondinformatie
ook concrete tips en materiaal om te
downloaden, zoals logo’s, kleurplaten,
een kant-en-klare presentatie over de
kernwaarden (leuk voor een ouder- of
personeelsbijeenkomst) en de lesbrief
’25 jaar kinderrechten: maak er een
feest van’. <
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Ideeën voor het
voortgezet onderwijs
Zó maak je er een feestelijke
en leerzame dag van!

Beeld van de Hope XXL-kinderconferentie van 2014.

Kinderconferentie op 20 maart
Op vrijdag 20 maart wordt voor de
vierde keer een grote kinderconferentie
georganiseerd, dit keer in het Humanity House in Den Haag. Deelnemers,
leerlingen uit groep 7 en 8, kunnen in
workshops meedenken over thema’s die

van belang zijn voor een betere wereld,
zoals kinderrechten, oorlog en vrede,
economie en cultuur. VOS/ABB is – naast
Hope XXL - mede-organisator en heeft
leerlingenraden van aangesloten scholen uitgenodigd. <

Lesbrieven en spelideeën
De Respect Education Foudation heeft
zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs lesbrieven en spelideeën
ontworpen om klassen te laten kennismaken met de rechten van het kind.
Er is bijvoorbeeld een speed-date-spel
en een fotoshoot met het thema kin-

derrechten. Maar ook lesbrieven over
gedichten of columns schrijven. Met
behulp van het materiaal kunnen de
leerkrachten deze lessen zelf uitvoeren. Kijk op www.dagvanrespect.nl
en op www.openbaaronderwijs.nu
voor nog meer ideeën. <

Conferentie of workshop
voor het personeel

Versier de school met (in de aanloop naar
de School!Week zelfgemaakte) vlaggen of
posters.
Leg een rode loper uit bij de ingang voor een
feestelijk welkom voor iedereen.
Start in alle klassen met een gesprek over
welkom zijn. Is iedereen welkom op deze
school? Voel je jezelf welkom en hoe komt
dat?
Activiteit. Bijvoorbeeld: ‘Sta voor je cultuur’.
De docent noemt steeds een kenmerk van een
(sub)cultuur of identiteit. Bijvoorbeeld: skater,
christen, vioolspeler, festivalganger, Nederlander, moslim. Bij elke term die de docent
noemt, gaan de leerlingen die zich aangesproken voelen, staan. Er komen verrassende
gemene delers uit de groep.
Vraag een gratis gastles van het College
voor de Rechten van de Mens. Of nodig een
gastdocent uit van Amnesty International,
Liliane Fonds of de Respect Education Foundation. (Zie www.openbaaronderwijs.nu
voor het volledige aanbod).
Laat leerlingen een kunstwerk maken over
de kinderrechten, en maak daar aan het
eind van de dag of week een tentoonstelling van, waarvoor ouders en de lokale pers
worden uitgenodigd.
Bekijk de fi lm ‘Wadjda’, over een meisje uit
Riyad, dat niet begrijpt waarom jongens
wél en meisjes niet mogen fietsen. Er is gratis lesmateriaal bij beschikbaar. Gratis fi lm
(bestellen) op www.moviesthatmatter.nl/
educatie/fi lmaanbod, zoeken op titel.

Op woensdagmiddag 18 maart is de jaarlijkse conferentie voor
het openbaar onderwijs op hogeschool Windesheim in Zwolle.
Deelname is gratis voor personeel van leden van VOO en
VOS/ABB en studenten van aangesloten pabo’s. Inschrijven
via www.openbaaronderwijs.nu.
Het is natuurlijk ook mogelijk een activiteit voor het personeel
naar de school te halen. Denk eens aan workshops en teamtrainingen over kinder/mensenrechten en identiteit. Kijk op
openbaaronderwijs.nu voor het aanbod en aanvraag. <
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Een inspirerende studiedag
Een studiedag voor al het personeel van
negen openbare basisscholen in Venlo
en omgeving leverde veel inspiratie
voor de School!Week op. Veel workshops
gingen over de concrete vormgeving
van de openbare identiteit.
‘Wij zijn ons zeer bewust van onze identiteit en doen dus altijd mee aan de
School!Week’, zegt directeur-bestuurder
Peter Adriaans van Stichting Akkoord! po
in Venlo. ‘Als het enige openbare schoolbestuur in Noord-Limburg willen we dat
onze kernwaarden zichtbaar zijn. Op die
studiedag kwamen ze allemaal aan bod.
Het ging bijvoorbeeld over het democratisch gehalte van de openbare school,
door veel te doen aan ouderparticipatie.
Maar ook waren er inhoudelijke workshops over fi losoferen met kinderen en
de ontwikkeling van burgerschap. Het

Volle bak op de studiedag van Akkoord! po.
was een zinvolle dag, ik denk dat onze
leerkrachten veel ideeën hebben opgedaan voor de School!Week.’
Ook zo’n studiedag of een teamtrai-

ning over de kernwaarden organiseren?
Neemt u dan contact op met het secretariaat van VOS/ABB: 0348-405200 of secretariaatvereniging@vosabb.nl. <

Scholierendebat in de raadzaal
Plateau Openbaar Onderwijs Assen houdt weer een groot scholie
rendebat in samenwerking met het Dr. Nassau College en prak
tijkschool Pro Assen. Deze samenwerking komt voort uit een geza
menlijke studiedag Openbaar Onderwijs in 2010. Sindsdien laat het
openbaar onderwijs in Assen zich jaarlijks zien in de School!Week.
Het debat is op 13 maart in de raadzaal van het gemeentehuis en gaat
dit jaar over de Rechten van het Kind. Op alle scholen zijn al voorrondes en uiteindelijk stuurt elke school een afvaardiging van twee
kinderen. De leiding is in handen van één of twee leerlingen van het
Dr. Nassau College.
Op alle Plateau-basisscholen zijn in de School!Week ook speciale lessen, op basis van het lespakket van de Respect Education Foundation.
Op woensdagmorgen is er de Open Dag Openbaar Onderwijs. Dan
mogen ouders een kijkje komen nemen in de scholen. <

Het scholierendebat in Assen is elk jaar een succes.
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Leerlingenraad
en miniraad
OBS Het Avontuur in Almere is echt een democratische school. Hier is niet alleen een leerlingenraad, maar ook een miniraad van kinderen uit de
groepen 1 tot en met 4. Zij komen om de zes weken
bij elkaar met de leraar en maken dan met behulp
van tekeningen duidelijk wat zij graag anders zouden willen op school.
Op internet staat een fi lmpje waarin te zien is hoe
de miniraad werkt, en hoe goed zulke jonge kinderen al kunnen begrijpen waar het om gaat. Kijk op:
www.leraar24.nl/video/1563/de-leerlingenraad. <

SCHOOL!WEEK
TEKST: LUCY BEKER EN KARIN VAN BREUgEL
BEELD: HANS SPOOR E.A.

Facebookpagina en
tentoonstelling
De veertien openbare basisscho
len van het bestuur 3Primair
in Barendrecht, Ridderkerk en
Zwijndrecht zijn in de aanloop
naar de School!Week al met een
actie begonnen. Op een speciale
Facebookpagina wordt erover
bericht, en in de School!Week is
er een tentoonstelling in de drie
gemeentehuizen.
Alle kinderen hebben een werkstuk gemaakt over de vraag
‘Waar voel jij je happy?’, waarbij
een relatie werd gelegd met de
kinderrechten. Elke school heeft
straks drie winnaars, van wie
grote professionele portretten
in de gemeentehuizen komen te
hangen. Ook studeren alle leerlingen een speciaal lied in: ‘I am
together’.
‘Het levert vast aandacht op in de
pers’, zegt Ingrid van Rookhuizen,
directeur van obs De Noord in
Ridderkerk. ‘Dat is vorig jaar ook
goed gelukt. Toen hadden we
op alle scholen talentenshows,
waarvan de winnaars in de
School!Week buiten op een podiumkar hebben opgetreden. De
School!Week leeft hier echt’.
De kleurrijke Facebookpagina
van 3Primair is te vinden op
www.facebook.com/schoolweek. <

Lot maakt
kinderrechten
concreet

Kinderrechten zijn best abstract. Hoe zorg je dat kinderen
zich er een voorstelling van kunnen maken? En hoe maak je
duidelijk dat kinderrechten over de hele wereld een ander
gezicht hebben? Lot, een levenslustig en nieuwsgierig
meisje van 12 jaar, helpt een handje!

I

n 2014 is Lot´s Foundation officieel
gelanceerd. Deze organisatie wil
kinderen over de hele wereld bewust
maken van kinderrechten en hen
betrekken bij discussies. Om dit te doen,
is het denkbeeldige meisje Lot in het leven geroepen. Lot reist over de wereld,
verwondert zich en toont kinderrechten
door de ogen van kinderen. ‘Samen met
verschillende partners in het onderwijs,
de media en Herman van Veen Artscenter ondernemen we activiteiten om Lot
tot leven te brengen. Sommige activiteiten zijn al in volle gang, en de komende
jaren gaan we nog meer initiatieven
ontwikkelen’, vertelt Saskia Klomps van
Lot’s Foundation.

YouTube-kanaal

Lot’s Foundation heeft sinds kort onder
meer een eigen YouTube-kanaal: Lot’s
Channel. Dit moet een community worden waar kinderen uit alle windstreken
met elkaar in contact komen en verhalen
delen. Professionele journalisten uit de
hele wereld maken korte video’s van de
mooiste verhalen. Kinderen en scholen
kunnen zich kosteloos abonneren op het
YouTube-kanaal. ‘Natuurlijk mogen kinderen zelf suggesties doen voor nieuwe
reportages. Graag zelfs!’, zegt Saskia.

Nieuw: filosofeerkaartjes

Inmiddels is ook een serie filosofeerkaartjes ontwikkeld, die helpen om met
leerlingen in gesprek te gaan over kinderrechten. Deze zijn vanaf maart verkrijg-

De presentatie van Lot’s Foundation
onlangs in Amsterdam.
baar en geschikt voor de bovenbouw van
het primair onderwijs en de onderbouw
van het voortgezet onderwijs.

Meer weten?

www.lotsfoundation.com
https://www.youtube.com/user/lotschannel1

Vertalen in verhalen

‘Kinderrechten verdienen ieders aandacht. Als
het de kinderen goed gaat, gaat het de wereld
goed. Lot wil de kinderrechten vertalen in verhalen. Verhalen die ons duidelijk maken wat
kinderrechten zijn.’
Herman van Veen, geestelijk vader van Lot, medeoprichter en beschermheer van Lot’s Foundation
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Goed onderwijs
is geen gunst!

‘Ik ben welkom’ moet voor álle kinderen over de hele
wereld gelden. Daarom steunt VOS/ABB het Liliane fonds,
dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden via
onderwijs sterker wil maken.

D

e algemene ledenvergadering van VOS/ABB reageerde
in november, voorafgaand
aan een congres over kinderrechten, positief op voorstel om het Liliane Fonds te steunen met een fi nanciële
bijdrage. Hiermee kan deze organisatie
acht gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden op weg helpen naar een
betere toekomst. Dit (bescheiden) aantal is symbolisch: het staat voor de in
totaal ongeveer 800.000 leerlingen van
de openbare en algemeen toegankelijke
scholen in Nederland die via hun besturen bij VOS/ABB zijn aangesloten.

Financieel onafhankelijk

Directeur Kees van den Broek van het
Liliane Fonds legt uit wat deze organisatie doet: ‘We bieden steun op maat aan

kinderen en jongeren met een handicap
in ontwikkelingslanden, en proberen de
barrières in hun omgeving op te heffen.
Een van de doelstellingen is dat deze
kinderen onderwijs volgen zodat ze in de
toekomst zo goed mogelijk voor zichzelf
kunnen zorgen en kunnen deelnemen
aan de maatschappij.’ Het Liliane Fonds
gaf in 2014 ruim 42.000 kinderen met
een handicap in ontwikkelingslanden
de kans naar school of een dagopvang te
gaan of een training te volgen.

Millenniumdoelstelling

Van den Broek wijst erop dat het nu een
speciaal jaar is. ‘In 2000 spraken Nederland en 188 andere VN-lidstaten af, dat in
2015 álle kinderen, waar ook ter wereld,
onderwijs moeten kunnen volgen. Dat is
een van de millenniumdoelstellingen.

Dankzij het Liliane Fonds kunnen steeds meer gehandicapte
kinderen in ontwikkelingslanden ook naar school.
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En afspraken, die moet je nakomen! In
Nederland is het normaal om naar school
gaan, maar in ontwikkelingslanden is
dat anders, zeker voor kinderen met een
handicap.’
Wereldwijd zien nog steeds meer dan 20
miljoen kinderen met een handicap nooit
een klaslokaal van binnen. Ze kunnen er
letterlijk niet in of ze worden geweigerd.
Ouders schamen zich voor hun gehandicapte kind of hebben geen geld voor
school. ‘Maar onderwijs is geen gunst,
het is een fundamenteel kinderrecht!’,
benadrukt Van den Broek.

Scholen kunnen zich voor de actie ‘Wij
trekken aan de bel’ online aanmelden via
www.wijtrekkenaandebel.nl.
Meer informatie over het Liliane Fonds
staat op www.lilianefonds.nl. <

Wij trekken aan de bel

Nederlandse kinderen trekken
met veel herrie aandacht:
‘Wij trekken aan de bel!’

Elk jaar organiseert het Liliane Fonds
voor basisscholen de actie ‘Wij trekken
aan de bel’ om aandacht te vragen voor
het belang van onderwijs voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden.
Dit jaar wordt de actie gehouden op donderdag 12 maart. Meer dan honderdduizend leerlingen in heel Nederland trekken dan één minuut letterlijk aan de bel.
Op het schoolplein gaan de kinderen met
toeters, deksels, trommels of andere meegebrachte instrumenten – dus met veel
herrie - de wereld laten horen dat overal
ter wereld álle kinderen naar school
moeten kunnen. Deelnemende scholen
kunnen materialen krijgen of een gastles
aanvragen om van de actiedag een succes te maken.

Dit jongetje kan weer meedoen in de klas.

Gastlessen tijdens
School!Week
Het Liliane Fonds kan in de School!Week
2015 (van 16 tot en met 20 maart) gratis gastlessen verzorgen over het recht op onderwijs voor kinderen met een handicap. Meer
informatie over deze gastlessen staat op
www.openbaaronderwijs.nu (>School!Week).
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‘Wij halen de wereld
de school in’
OBS Geert Holle in Berkhout is er vroeg bij. Hier krijgen de leerlingen in groep 7 en 8 al
les over seksuele diversiteit. Voorlichters van het COC komen vertellen over hun eigen
ervaringen, twijfels en onzekerheden. En dat vinden de leerlingen bijzonder interessant.

S

cholen zijn verplicht aandacht te
besteden aan seksuele diversiteit.
Het is een van de kerndoelen.
De manier waarop, dat bepalen
scholen zelf. ‘De vorm die wij hebben gekozen, vind ik heel mooi’, zegt directeur
Henk van Doorn. ‘En eigenlijk ook heel
logisch: praten met de mensen over wie
het gaat.’

Te jong zijn de leerlingen volgens Van
Doorn zeker niet. ‘Kinderen weten op
jonge leeftijd al veel van veel dingen.
In de huidige digitale samenleving
komen ze met zoveel thema’s in aanraking. Dan is het geweldig dat je daar op
school pedagogische nuances in kunt
aanbrengen, om ze te helpen hun visie
op de wereld te ontwikkelen. Scholen

Silvan (10 jaar, groep 7)

worden de laatste tijd steeds meer gedwongen om vooral de cognitieve opdracht te vervullen, waardoor de pedagogische kant ondergesneeuwd dreigt
te raken. Juist daarom zijn deze lessen
zo bijzonder. En natuurlijk kun je alles
op digiborden laten zien, maar door de
wereld de school in te halen, bereik je
veel meer.’

Sanna (11 jaar en groep 7)

‘Ik denk dat ik maar
gewoon hetero blijf’

‘Mijn ouders zouden het
geen probleem vinden’

‘Ik heb veel van de lessen geleerd. Dat het
heel normaal is dat
er ook homo’s op de
wereld zijn en ook dat
twee mannen samen
een kind kunnen krijgen met een draagmoeder. Een van de
voorl ic hters wordt
binnenkort vader. Dat
vond ik geweldig. Ik
wilde er heel veel over
weten. Ook hoe ze
‘het’ dan samen doen.
Helaas werd daar niet
over verteld en dat snap ik ook wel weer. Schelden met
‘homo’ of ‘gay’ deed ik soms ook wel, maar nu denk ik
daar echt wel beter over na. Zelf denk ik dat ik maar gewoon hetero blijf. Ik weet veel meer over vrouwen. Dus
dat is dan wel makkelijker.’

‘Ik was vooral heel benieuwd hoe ze er uit
zouden zien. Sommige
homo’s kleden zich bijzonder en praten anders. Bij deze voorlichters viel het wel mee.
Hoewel eentje wel een
sjaaltje om had. Ik val
geloof ik wel op mannen. Maar als ik later
op een vrouw verliefd
zou worden, dan zou ik
dat niet erg vinden. Je
moet eerlijk zijn over
wie je bent, anders
word je niet gelukkig. Ik zou het ook gewoon tegen mijn
ouders zeggen. Die zouden het totaal geen probleem vinden. Mijn moeder zei: ‘Nee joh, dat lijkt me juist gezellig,
nog een vrouw erbij’. Mijn opa zou het wel erg vinden, die
is wat ouderwetser.’
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‘Homovoorlichting op de basisschool werkt nog beter’
Open en onbevangen

Het idee voor de COC-lessen is afkomstig
van Alina Knol-Klaver. Als docent levensbeschouwing zette zij de lessen op.
‘In de lagere klassen van het voortgezet
onderwijs komen de voorlichters ook,
maar het voordeel van een COC-les op
de basisschool is dat de kinderen er nog
open en onbevangen in staan.’
Dat is te merken aan de vragen die ze stellen. ‘Hoe voelt het om verliefd te zijn op
iemand van hetzelfde geslacht? Wat vonden je ouders en je vrienden ervan toen
ze het voor het eerst hoorden? Hoe is jullie kinderwens? Kun je op een man én een
vrouw verliefd worden? En is dat gevoel
dan anders?’ Maar ook: ‘Hoe doen jullie
dat met seks?’ De voorlichters van het
COC vertellen bijna overal heel open over.
‘Maar vragen die té persoonlijk zijn, skip
ik liever even’, zegt Knol. ‘Dan zeg ik: dat
kun je beter thuis met je ouders bespreken.

Deze kinderen zijn natuurlijk pas 11 of 12 en
de meesten zijn zelf nog helemaal niet toe
aan seksualiteit. Dan moet je ze niet met
dit soort dingen belasten.’

Doel geslaagd

Voorlichter Tim de Reuver van het COC
is enthousiast: ‘Geweldig dat we de kans
krijgen om ook op een basisschool voorlichting te geven. Niet heel ingewikkeld
of hoogdravend, maar gewoon zoals
het is. Openheid hierover is ontzettend
belangrijk voor het maatschappijbeeld
van kinderen. Al maak ik maar voor een
paar leerlingen het verschil, dan is mijn
doel al geslaagd. Ik denk dat voorlichting
op de basschool misschien nog wel beter
werkt dan op het voortgezet onderwijs.
Kinderen zijn dan nog veel opener en
nieuwsgieriger. Ze vinden minder dingen gek, en ze zijn minder vatbaar voor
de mening van klasgenoten. Daardoor

Marit (11 jaar, groep 8)

durven ze meer vragen te stellen. Op de
middelbare school vinden leerlingen dat
vaker raar. Het is niet stoer. Dan is het al
gauw: je bent zelf zeker ook homo, dat je
zo veel wilt weten?’
Hoofddoel van de lessen is om te laten
zien dat iedereen anders is en dat dat
ook gewoon mag en kan. Knol-Klaver:
‘De een is hetero, de ander homo- of biseksueel en er zijn ook transgenders en
travestieten. Het zijn allemaal heel normale mensen zoals jij en ik. Ze hebben
gewoon op school gezeten, ze hebben
ouders, een hobby en een baan. Het is
zo belangrijk om dat te beseffen. Maar
ook om geen vooroordelen te hebben
en om er niet mee te schelden. Want op
deze school gebeurt dat uiteraard ook.
Hopelijk geven deze lessen ze wat meer
bewustzijn over wat ze eigenlijk zeggen
en hoe ze mensen kunnen kwetsen met
hun woorden.’ <

David (12 jaar, groep 8)

‘Stoer dat ze hun verhaal
aan ons vertelden’

‘Iedereen moet me gewoon
accepteren zoals ik ben’

‘Stoer dat ze hun verhaal zo aan ons vertelden. Ik weet niet of ik
dat zou durven. Je hebt
van die programma’s
op tv waarin jongeren
vertellen dat ze homo
zijn. En dan blijkt iedereen in de omgeving
het al lang door te hebben. Ik heb al een keer
een vriendje gehad.
Het lijkt mij wel raar
als hij later homo blijkt
te zijn, want dan zou ik
terugdenken aan wat
hij voor mij heeft gevoeld: was dat dan niet echt? De
voorlichters vertelden daar ook over. Een van de voorlichters was biseksueel. Die viel dus zowel op mannen
als op vrouwen. Wij waren heel benieuwd of dat gevoel
voor mannen en voor vrouwen verschilde.’

‘Hoe ouder je wordt,
hoe meer je er mee
te maken krijgt. Veel
dingen wist ik dus al.
Het wordt ook steeds
normaler om homo te
zijn. Ik vind het hartstikke fout dat sommige mensen zeggen
dat ze homo’s haten.
Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Als
ik zou zeggen dat ik
homo was, dan zou
mijn vader dat echt
niet accepteren. Daar
moet ik niet mee aankomen. Mijn moeder en mijn
pleegvader wel. Die zijn veel makkelijker. Zelf zou ik
er ook totaal geen probleem mee hebben. En het maakt
me ook niks uit wat anderen daarvan denken. Je bent
toch gewoon wie je bent?’
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TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Wat moet je doen
bij een aardbeving?
In elke school zijn van tijd tot tijd ontruimingsoefeningen
voor als er brand is. De leerlingen van de openbare
basisscholen in de Groningse dorpen Loppersum en Zeerijp
weten ook wat ze moeten doen als de aarde beeft.

O

p 29 mei 1959 werd de Groningse aardgasbel aangeboord. Dat gebeurde bij het
dorpje Kolham in de buurt
van Slochteren onder de toenmalige bietenakker van boer Kees Boon. De man is
er niet rijk van geworden. Delfstoffen zijn
immers op basis van de Mijnwet, die in
1810 nog door Napoleon werd ingevoerd,
eigendom van de staat en niet van de
eigenaar van de grond waaronder ze
worden gevonden. De opbrengst van het
Groningse aardgas vloeide naar de schatkist en droeg bij aan de welvaart in het
land. Tegenwoordig staat het Groningse
aardgas in een kwalijke reuk. Het is nog
altijd een bron van welvaart, maar de
winning ervan veroorzaakt steeds meer
aardbevingen. De schade aan gebouwen
en de angst en stress onder de Groningers
komen geregeld in het nieuws.
Bij directeur Peter Lunshof van de openbare Beatrixschool in Loppersum en obs
De Wilgenstee in het nabijgelegen dorpje
Zeerijp is van angst niets te bespeuren.
Wel onderkent hij de risico’s. In het gebouw van de Beatrixschool laat hij zien
waar inmiddels bouwtechnische maatregelen zijn genomen om de risico’s zo
klein mogelijk te maken. Scheuren in
muren van het schoolgebouw, dat uit
1956 dateert, zijn hersteld. De zware
schoorsteen die op het gebouw stond,
is uit voorzorg vervangen door een
lichtgewichtexemplaar. Met speciale
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meetapparatuur wordt de sterkte van
de stenen en de specie gemeten. Ook de
funderingen van het gebouw en de verankeringen zijn gecheckt. Dit alles om
het risico te minimaliseren dat er schade
kan ontstaan en er mensen gewond raken of erger als zich een zware beving
zou voordoen.

Wakker worden

Lunshof benadrukt dat hij geen geoloog
is, maar voor een zware aardbeving is hij
niet bang. Uit berekeningen blijkt dat de

er onder grond gebeurde, maar dat bleek
niet genoeg om angst en stress te minimaliseren. In samenwerking met onderwijsadviesbureau APS is daarom een programma ontwikkeld om leerlingen niet
alleen uit te leggen hoe de aardbevingen
ontstaan en hen bewust te maken van de
eventuele risico’s, maar ze ook zelf voorzorgsmaatregelen te laten nemen.

‘Wen er maar aan’

De directeur verwijst naar een artikel vorig jaar in dagblad Trouw, waarin hoogleraar geodynamica Manuel Sintubin van
de universiteit in Leuven vertelt dat de
Groningers maar aan de aardbevingen
moeten wennen. De Belg wijst erop dat
het aardbevingsgevaar voorlopig blijft
bestaan, ook als de gasproductie wordt
teruggeschroefd, en pleit er daarom

‘Drop, cover en hold on’
kans op zo’n beving, waarvoor de officiële grens op een magnitude van 4,1 op de
schaal van Richter ligt, de komende drie
jaar op 10 procent wordt geschat. ‘Maar
ja, het kán zomaar zijn dat die beving nu
komt.’
Afgezien van die kans, kunnen kinderen
al angstig reageren op een lichte aardschok, vooral als die zich ’s avonds of ’s
nachts voordoet. ‘Ze worden er wakker
van en horen in huis dingen rammelen.
Soms valt er iets. Hoe zorg je er dan voor
dat je ze goed informeert en niet banger
maakt dan ze al zijn?’ Aanvankelijk koos
hij ervoor om in de klas uit te leggen wat

voor de weerbaarheid van de lokale gemeenschappen te vergroten. ‘Groningers
moeten voorbereid worden op het onvermijdelijke door ze te leren wat ze moeten
doen tijdens een beving’, aldus Sintubin. Daarbij noemt hij de woorden Drop,
cover, and hold on!, zoals die worden geleerd aan kinderen in aardbevingsgevoelige gebieden in de Verenigde Staten. Hij
adviseert de Nederlandse overheid om
elk jaar in het aardgasgebied een grote
oefening te houden, die hij de Great Groningen Shake Out noemt, analoog aan
de periodieke shake outs in earthquake
region Californië.

Snel onder de tafeltjes gaan zitten bij een aardbeving, dan kun je niks op je hoofd krijgen.

Zelf regie nemen

‘De belangrijkste eyeopener voor mij was
dat het geen zin heeft om kinderen in
slaap te sussen over de risico’s’, aldus Lunshof. ‘Het is veel beter om hen de regie te
laten nemen over hun eventuele angsten.
Ze kunnen zelf dingen doen om invloed
te hebben op hun eigen situatie. In school
hebben we met ze gekeken welke voorzorgsmaatregelen er mogelijk zijn. Moet
die koffiepot wel op de kast staan? Voor
je het weet valt die er vanaf. Misschien is
het ook handig om de boekenkast aan de

muur vast te maken. Thuis kijken ze ook
wat ze kunnen doen. Autootjes op een
plankje boven het bed? Die kunnen beter
ergens anders worden neergezet. Als er
dan een beving komt, krijg je die autootjes
tenminste niet op je hoofd.’
De leerlingen weten ook wat ze moeten
doen als er onder schooltijd een aardbeving is. Hier komen de woorden Drop,
cover, and hold on! terug: ze moeten dan
in de klas onder de tafeltjes gaan zitten.
Er kan dan immers een tl-armatuur of
bijvoorbeeld een plafondplaat naar be-

Europees project
Het aardbevingsproject van APS en de openbare basisscholen in Loppersum en
Zeerijp is onderdeel van het twee jaar durende Europese project Safeguarding
Educational Environment (SEE).
Dit project streeft ernaar om een platform te ontwikkelen voor de bescherming van
burgers en daarbij gebruik te maken van onderwijskanalen op internet. Daar is voor
gekozen, omdat een kwart van de Europese bevolking jonger is dan 18 jaar. Naast
het Nederlandse APS participeren in SEE partners uit Spanje, Italië, Griekenland,
Roemenië en Bulgarije. < Zie ook www.seeproject.eu.

neden komen. Het gevaar is maar heel
klein, zegt Lunshof, dus het kan als
overdreven worden ervaren, maar dat
kan volgens hem ook worden gezegd
van ontruimingsoefeningen. ‘Ik zit inmiddels twee jaar voor mijn pensioen
en heb, gelukkig, maar één keer brand
meegemaakt. De school was toen dicht,
dus er was niemand binnen. Toch houden we ontruimingsoefeningen. Dat is
bij wet vastgelegd, en terecht.’

Drie lessen

De openbare scholen in Loppersum en
Zeerijp willen hun ervaringen met het
aardbevingsproject delen met de andere
scholen in het aardgasgebied. Lunshof
heeft overleg met het regioteam van de
Nederlandse Aardoliemaatschappij in de
hoop dat er een financiële bijdrage komt.
‘Het zou mooi zijn als we professionele
informatiematerialen kunnen maken.
We willen ook een goed filmpje online
zetten, zodat scholen in dit gebied ermee
aan de slag kunnen. Dat is niet verplicht
hoor, het mag. Veel tijd hoeft het niet te
kosten. Je kunt het comprimeren in drie
lessen.’ <
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Medezeggenschap
TEKST: SANNE VAN DER MOST

Medezeggenschap
Oost-Groningen
op de schop
In Oost-Groningen staat een grote verandering op stapel. Stichting Openbaar Onderwijs
Oost Groningen reorganiseert de bovenschoolse medezeggenschap en de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs begeleidt hen daarin. Hoe loopt zo’n traject?

D

e huidige medezeggenschapsstructuur is achterhaald. Dat
komt doordat de Stichting
Openbaar Onderwijs OostGroningen, kort SOOOG, in 2006 is opgezet vanuit een samenwerking tussen vijf
gemeentes die het onderwijs wilden verzelfstandigen. ‘Elke gemeente had een eigen medezeggenschapsstructuur en die
namen we mee in de stichting’, vertelt
Jaap Hansen, voorzitter van het college
van bestuur. ‘Elke aangesloten school
had een eigen medezeggenschapsraad
(MR) en daarboven hing weer een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor schooloverstijgende
thema’s. Vanuit iedere gemeente zat
daar een ouder en een personeelsvertegenwoordiger in.’
‘Dat model paste niet meer bij de situatie
anno 2015 en de ontwikkelingen binnen
en buiten het onderwijs’, vervolgt Hansen. ‘Doordat onze gemeenten zijn gaan
herindelen, zijn het er nu nog maar drie.
Waarschijnlijk worden het er nog minder. Daarnaast hebben wij als stichting
de 26 scholen in Oost-Groningen onderverdeeld in zeven clusters met ieder een
eigen clusterdirecteur. Ons doel hiermee
is om meer kracht te zoeken in de samenwerking tussen de scholen. Zowel op het
gebied van personeel en middelen als in
het organiseren van de overlegstructuur
en de medezeggenschap. Als stichting
hebben wij daarnaast de stap gemaakt
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naar een ‘raad-van-toezichtmodel met
een college van bestuur.’

Kritisch meedenken

Kortom, de medezeggenschapsstructuur
deed geen recht meer aan de werkelijke
situatie. Ouders en personeel uit de personeelsgeleding voelden zich hierdoor
steeds minder betrokken bij de medezeggenschap op stichtingsniveau. De GMR
heeft dit opgepakt. Onder begeleiding
van de Vereniging Openbaar Onderwijs

recteur Rein van Dijk op. ‘De GMR beoordeelt plannen op stichtingsniveau en dat
is soms lastig te volgen voor een MR-lid.
De school blijft soms verstoken van info
of krijgt juist veel te veel stukken, zonder
te weten wat daarmee moet. Soms blijven mensen eindeloos doorpraten over
één onderwerp zonder echt verder te
komen. Daarom is het van groot belang
dat communicatie en afstemming tussen
MR, GMR en het bestuur goed loopt. Vaak
is dat ook wel het geval. Maar dikwijls

Op zoek naar meer draagvlak
en meer enthousiasme
(VOO) wordt een medezeggenschapsstructuur opgezet die past bij de huidige
tijd en situatie, met meer draagvlak en
enthousiasme en betere en kortere communicatielijnen.
Hansen: ‘Alleen dan kan de MR daadkrachtig en kritisch meedenken en meekijken over de schouder van het management of wij de juiste dingen doen en of
we het onderwijs organiseren zoals ouders dat mogen verwachten.’
Werk aan de winkel voor de VOO dus. ‘De
GMR is een orgaan dat voor de MR soms
redelijk onbereikbaar is’, merkt VOO-di-

lopen de verschillende fases door elkaar
heen, en worden thema’s soms niet afgerond voor het eind van het schooljaar. En
dat is jammer.’

Opkomst

Van Dijk vervolgt: ‘Dat het college van
bestuur en de GMR in Oost-Groningen
nu de handen ineenslaan en met een
externe partij kijken naar een manier
om medezeggenschap te reorganiseren,
dat is bijzonder. Ze wilden het graag van
onderop doen en samen met de betrokkenen op de scholen kijken wat er anders

Enorm winstpunt

Om een betere communicatie met de clusters te
bereiken, wil de GMR graag vanuit elk schoolcluster één ouder en één personeelslid in de GMR
krijgen. Van tien naar veertien leden dus. Nieuwe
verkiezingen, met behoud van de huidige deskundigheid, moeten daar voor zorgen. ‘Aan ons
de taak om mensen daar enthousiast voor te maken. Maar dat zal wel lukken’, aldus Van der Hout.
Het traject met de VOO heeft daar volgens Van
der Hout zeker aan bijgedragen. ‘Het was behoorlijk arbeidsintensief en we zijn er straks een jaar
mee bezig. Maar door dit met elkaar te doen en
samen mee te denken in dit traject en de nieuwe
structuur vorm te geven, zijn we al veel dichter bij
elkaar gekomen. In feite was dat een belangrijk
doel van dit hele proces. De lijnen zijn daardoor
al veel korter geworden en we weten elkaar beter
te vinden. Wat straks ook de uitkomst zal zijn, dát
is alvast een enorm winstpunt.’
De plannen voor de nieuwe structuur zitten in
de afrondende fase. Binnenkort wordt het geheel
ter goedkeuring aan het college van bestuur en
aan de GMR voorgelegd. Als iedereen akkoord
is, moeten er nieuwe statuten en reglementen
worden geschreven. Vanaf volgend schooljaar
zal de nieuwe medezeggenschapsstructuur dan
daadwerkelijk ingaan. <
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Donderdag 12 maart maken duizenden
basisscholieren één minuut lang zoveel
mogelijk lawaai. Ze vragen zo aandacht voor
hun leeftijdsgenoten met een handicap in
ontwikkelingslanden. Voor hen is naar school
gaan helemaal niet vanzelfsprekend. Het Liliane
Fonds zorgt ervoor dat ze tóch de kans krijgen
om mee te doen. Bijna 500 basisscholen hebben
zich al aangemeld voor deze actie. U doet toch
ook mee?

1 2 m aa

Meld uw school aan op lilianefonds.nl of bel
met Roos van Boekel (073) 518 94 20.

Foto’s met dank aan: Oranje School in Waalwijk.
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moet. Een open dialoog dus. Ook dat is uniek. Net
als de manier waarop iedereen aan de discussie
heeft bijgedragen. Het enthousiasme was enorm
en de opkomst bij de sessies was groot. Iedereen
dacht constructief mee en droeg zijn steentje bij.
Erg professioneel en mooi om te zien. Medezeggenschap is belangrijk. Vooral ook herkenning.
Als je zegt: ‘jouw mening doet ertoe, en wat jij
hebt ingebracht, daar ga je straks iets van terugzien’, dan maak je mensen enthousiast. Dat
versterkt de samenwerking tussen de MR’s en
de GMR. Zo creëer je draagvlak voor ideeën en
beleid.’
‘Helemaal mee eens’, reageert Miranda van der
Hout, vice-voorzitter van de GMR van SOOOG.
‘Medezeggenschap is zo belangrijk. Natuurlijk
is het college van bestuur leidend. Maar het is
toch mooi dat ouders en leerkrachten vanuit een
ander perspectief kijken? Ieder heeft zijn eigen
expertise en zo houden we elkaar bij de les. De MR
blijft natuurlijk wel bestaan op schoolniveau. Dat
is ook wettelijk verplicht. Maar we hebben wel
heel goed gekeken hoe we de onderlinge communicatie kunnen verbeteren en hoe we beter kunnen terugkoppelen via de ouders naar de scholen.’

Hoogbegaafdheid
TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: KOEN VERHEIJDEN

Digitale plusklas:

passend antwoord op krimp
‘Een school die alles in zijn eentje wil doen, gaat het vandaag
de dag gewoon niet redden’, zegt Margreet van Iterson,
directeur van twee basisscholen. Zij bedacht de digitale
plusklas, waarin leerlingen van verschillende scholen samenwerken. De school won er de Onderwijsprijs Gelderland mee.

V

an Iterson is al jaren directeur
van openbare basisschool Op
’t Hof in het Gelderse Tricht,
een van de scholen van Stichting Fluvium. Met 133 leerlingen is het
een van de grotere scholen in de regio.
Er zijn ook piepkleine scholen, zoals De
Minzerie in het dopje Enspijk. ‘In 2013
werd ik gevraagd om anderhalve dag per
week directeur van De Minzerie te worden. Dit schooltje heeft 23 leerlingen, verdeeld over acht leerjaren. Voor de twee
leerkrachten en de onderwijsassistent is
dat sowieso een flinke uitdaging. Met de
invoering van passend onderwijs wordt
steeds meer van hen gevraagd. Het is
bijna niet te doen om hier elk kind op zijn
eigen niveau te bedienen, behalve als je
gaat samenwerken met andere scholen.’
En zo geschiedde.

Maatjes kiezen

De grotere basisschool Op ’t Hof werkt
al langer met een ELO (elektronische
leeromgeving) en heeft een plusklas voor
getalenteerde bovenbouwleerlingen. Dit
bracht Van Iterson op het idee van een
schooloverstijgende, digitale plusklas
waarin bovenbouwleerlingen van verschillende scholen zitten, die steeds zes
weken in twee- of drietallen digitaal aan
een bepaald project werken.
Voorafgaand aan de digitale samenwerking vond een startbijeenkomst plaats,
waarin vijftien geselecteerde leerlingen
van drie scholen elkaar in levenden lijve
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ontmoetten. Karin Hakkert, ib’er op Op
’t Hof en De Minzerie, begeleidde de bijeenkomst. Zij legt uit: ‘Alle kinderen hebben openhartig verteld waar ze goed in
zijn en wat ze wilden leren in de digitale
plusklas. Veel kinderen gaven aan dat
ze het best moeilijk vinden om samen
te werken, omdat ze alles altijd wel weten. Ook vinden ze het lastig om iets van
een ander aan te nemen en hebben ze de
neiging alles naar zich toe te trekken. Na
het voorstelrondje mochten alle kinderen
een maatje uitzoeken. Dat moest in principe een kind van een andere school zijn,
omdat alle verdere samenwerking toch
digitaal zou plaatsvinden.’

Overzichtelijke start

Na die eerste ontmoeting logden de deelnemertjes elke dinsdagmiddag op hun
eigen computer of tablet via de ELO in

Margreet van Interson (links)
en Karin Hakkert.

Onderwijsprijs
De digitale plusklas sleepte onlangs de Onderwijsprijs Gelderland in de wacht.
De jury schrijft: ‘Dit is een buitengewoon belangrijk en innovatief project. In
krimpgebieden, maar niet alleen daar, zijn scholen naarstig op zoek naar hulpmiddelen om onderwijs bereikbaar en op niveau te houden. Dit project kan
daarbij helpen. Het biedt begaafde leerlingen een uitdagend lesaanbod.’
Hoewel de digitale klas zich tot nu toe richt op excellente leerlingen, denkt
de jury dat ook minder talentvolle kinderen er baat bij kunnen hebben. Het
project is in de race voor de Nationale Onderwijsprijs, waarvan de winnaar
op 25 maart bekend wordt gemaakt.

Mijke (links) en Levi (midden) werken in de digitale plusklas samen met een maatje van een andere school.

‘Met beperkte middelen
hoogwaardig onderwijs bieden’
bij de digitale plusklas. Op die momenten
logde ook Karin in, zodat zij de kinderen
kon volgen en zo nodig helpen. De eerste
opdracht ging over feiten en cijfers over
de gemeente Geldermalsen, waar Tricht
en Enspijk onder vallen. Karin Hakkert
zegt over die eerste opdracht: ‘Omdat het
een pilot was, hebben we bewust gekozen voor een overzichtelijke en toegankelijk opdracht. Er waren al genoeg factoren
die wellicht lastig zouden kunnen zijn,
zoals de ICT, de samenwerking en het feit
dat de kinderen elkaar niet konden zien.’
Was het voor Karin moeilijk om ook leerlingen te begeleiden die niet bij haar op
school zitten? ‘Dat was best even wennen, omdat ik sommige kinderen alleen
van de kennismakingsbijeenkomst kende. Soms merkte ik dat de samenwerking
eventjes niet zo soepel liep of dat een
kind niet helemaal lekker in zijn vel zat.
Dan overlegde ik met de leerkracht van
de andere school, zodat die er aandacht
aan kon besteden. Dat werkte prima.’

Kansrijk concept

Grotere scholen voelen misschien minder urgentie om over een schooloverstijgende, digitale klas na te denken, maar
Margreet van Iterson is overtuigd van
de potentie van het concept. ‘Dankzij
de digitale infrastructuur kun je dit organiseren zonder dat het je iets extra’s
kost. Je moet niet alles zelf willen doen,
het is veel efficiënter om bepaalde zaken
samen op te pakken. Natuurlijk wil elke
school zoveel mogelijk leerlingen behouden. Maar het kost heel veel negatieve
energie om elkaar vliegen af te vangen.
Met deze digitale klas ben je gericht op
samenwerking, waarvan alle betrokkenen kunnen profiteren. Het is een manier
om met beperkte middelen kwalitatief
hoogwaardig en passend onderwijs te
bieden.’
De digitale klas is inmiddels ook besproken in het samenwerkingsverband passend onderwijs. ‘Daar werd het met groot
gejuich ontvangen’, vertelt Van Iterson.

Leerlingen:
‘Samenwerken via
internet is leuk’
Mijke (groep 8) en Levi (groep 7) vertellen
enthousiast over hun ervaringen met de
digitale plusklas. Mijke: ‘Ik vind het heel erg
leuk om via internet samen te werken met
kinderen die je eigenlijk helemaal niet kent.
Ik zou het best vaker willen doen. Dit schooljaar moeten we een presentatie houden over
copyright. Mijn maatje en ik moeten veel onderzoek doen, omdat we allebei nog niet zo
goed weten wat copyright is. De presentatie
maken we samen. Ik heb een programma
gevonden, waarmee we tegelijkertijd aan
onze PowerPoint-presentatie kunnen werken. Hartstikke handig!’
Levi: ‘Het is leuk dat de digitale plusklas echt
iets nieuws is. Ik vond het wel uitdagend om
samen een digitale presentatie te maken
over Geldermalsen. Dat is namelijk best lastig, omdat je alles via internet moet doen.
Maar als je goed afspreekt wie wat doet, kom
je er wel uit.’

‘We gaan absoluut nadenken over hoe
we samen met andere besturen een volgende stap kunnen zetten.’ <
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Beter leren

door later te beginnen
Wie kent niet de lusteloze leerling die moe en onderuitgezakt in de les zit? Door het
onderwijs beter te laten aansluiten op het bioritme van pubers kan dit tot een minimum
worden beperkt, vertelt locatiedirecteur Tom Versteeg van openbare scholengemeenschap
De Nieuwe Veste in Hardenberg.

H

et idee om de schooltijden
beter te laten aansluiten op
het bioritme van de gemiddelde puber, komt voort uit
een onderzoek dat de eigen leerlingen
Anne Siersema en Amy Pieper vorig jaar
uitvoerden voor hun profielwerkstuk. Ze
kregen daarvoor de Onderwijsprijs van
de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen. Ze waren eerder al
tweede geworden bij de Jan Komman-
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deurprijs van de Faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
Uit hun onderzoek kwam naar voren dat
leerlingen in het voortgezet onderwijs
die laat naar bed gaan en daardoor korter slapen, bij proefwerken in de ochtenduren lagere cijfers halen. De gegevens
van hun onderzoek zijn door chronobiologen van de universiteit in Groningen
verwerkt tot een artikel in het Ameri-

kaanse wetenschapstijdschrift Journal
of Biological Rhythms.
De Duitse onderzoeker Thomas Kantermann, die aan de Groningse universiteit
werkt en een van de auteurs van het artikel is, adviseert scholen voor voortgezet
onderwijs te overwegen later te beginnen met de lessen. ‘Tieners tussen de 14
en 20 jaar hebben een ander ritme, ze vallen later in slaap en zijn nog niet uitgeslapen wanneer ze ’s morgens al vroeg op

Schooltijden 
TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT
BEELD: BART CROEZEN

school moeten zijn’, aldus Kantermann.
Toetsen zouden pas aan het einde van de
ochtend moeten plaatsvinden om iedereen gelijke kansen te geven.

Gepersonaliseerd leren

Locatiedirecteur Tom Versteeg van De
Nieuwe Veste in de Overijsselse plaats
Hardenberg vertelt dat hij in dit advies

sommige scholen in Engeland dat wel
hebben gedaan. ‘Die scholen werken
in een campusachtige setting, dus dan
kun je het makkelijker organiseren.
De begintijd bij ons was altijd vijf over
acht. Dat was gebaseerd op de aankomsttijd van de trein, maar er blijken
maar heel weinig leerlingen te zijn die
met de trein naar Hardenberg komen.

‘Het is een kwestie van hormonen’
en andere onderzoeken in het buitenland
een kans ziet om het onderwijs beter te
laten aansluiten op de behoeften van de
leerlingen. Zijn school met ongeveer 350
leerlingen wil met ‘gepersonaliseerd leren’
de individuele resultaten optimaliseren.
‘De insteek van gepersonaliseerd leren is
een verbetering van het leerrendement.
Alle leerlingen volgen hun eigen leerroute
en bepalen hun eigen leerdoelen. Daarbij
begeleiden we ze uiteraard, maar het uitgangspunt is dat ze zelf eigenaar zijn van
hun leerproces. We ontdekten dat de gegevens uit het bioritmeonderzoek van Anne
en Amy daar prima in pasten. Andere onderzoeken in onder andere Groot-Brittannië en Duitsland tonen aan dat kinderen
tot hun veertiende ochtendmensen zijn.
Maar als ze ouder worden, zijn ze hun bed
niet meer uit te branden. Iedereen herkent
dat. Het is een kwestie van hormonen, dus
geen aangeleerd gedrag, zoals soms wel
wordt gedacht. Pubers slapen gemiddeld
twee uur later in en ook de middenslaap
en het ontwaken verschuiven. Als je de
schooldag op hun bioritme aanpast, gaan
ze niet later naar bed. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan
dat je hiermee hun slaap verlengt. Zo kun
je er dus voor zorgen dat ze niet meer moe
en onderuitgezakt in de les zitten, wat uiteindelijk de leerresultaten verbetert.’

Uur fietsen

De Nieuwe Veste heeft de start- en eindtijden niet dramatisch aangepast, zoals

We beginnen nu in de onderbouw om
halfnegen en in de bovenbouw om negen uur. Door de schooldag wat te comprimeren, eindigen we in de onderbouw
om kwart voor drie en in de bovenbouw
om kwart over drie. In eerste instantie

hadden we het extremer gewild door
pas om halftien te beginnen. Vooral de
bovenbouw, die dan pas om halfvijf zou
eindigen, begon hard te roepen dat dat
niet kon, omdat dan bijvoorbeeld sport
en muziekles in de knel zouden komen.
We zijn een regioschool, dus je moet
er rekening mee houden dat sommige
leerlingen een uur moeten fietsen. Ouders vonden het ook geen fijn idee als
kinderen pas aan het einde van de middag naar huis zouden gaan. In de winter
is het dan immers al donker.’
Versteeg vertelt ten slotte dat de leerlingen de ochtend niet direct met instructie beginnen. ‘Ze denken het eerste
kwartier na over wat ze die dag gaan
leren, op basis van hun eigen leerdoelen. We krijgen van ze terug dat ze dat
heel belangrijk vinden. Ze gaan nu meer
doelgericht en beter voorbereid naar de
les toe.’ <

Licht en donker doen wonderen
Hoogleraar neurofysiologie Joke Meijer van het Leids Universitair Me
disch Centrum adviseert pubers om voor het slapengaan niet meer te
gamen, appen of andere dingen te doen die gepaard gaan met veel licht.
Het heeft volgens haar geen nut om de school op een later tijdstip te laten
beginnen.
Op 12 januari stelt Meijer op de opiniepagina van de website van NRC Handelsblad de vraag wat nu eigenlijk het probleem is met het bioritme van
pubers en de begintijden van scholen. Het klopt volgens haar dat jonge
mensen vaak moeite hebben om de eerste uren van de dag alert te zijn. ‘Dit
heeft te maken met de hersenfuncties die over de dag niet constant zijn
maar variaties vertonen.’ Ze legt uit dat onder invloed van licht de biologische klok in de vroege ochtend versnelt. Pubers doen er daarom volgens
haar net als avondmensen goed aan om ’s avonds voor weinig en ’s ochtends
juist voor veel licht te zorgen. Of het nu gaat om kunstlicht of natuurlijk
licht, dat maakt volgens haar niet veel uit. Minder licht in de late avond
brengt de productie van het slaaphormoon melatonine op gang, veel licht
in de ochtend brengt het melatonineniveau omlaag.
Volgens Meijer is het effect van een latere begintijd van de school niet structureel. ‘Vergelijk het met de overgang naar de wintertijd. Even is het een
verademing voor avondmensen om wat later op te staan, maar na enkele
dagen voel je dit voordeel niet meer en ben je aan het nieuwe tijdschema
gewend. Je zou dan, bij wijze van spreken, opnieuw de klok een uur willen
verzetten.’
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Pesten op school
TEKST: JURGEN VAN DIJK
BEELD: S. BRASWELL.

‘Deze methode voorkomt
structureel pesten’
Er zijn al heel wat methodes ontwikkeld om pesten op school aan te pakken, maar het
programma ‘Plezier op school’ is het eerste dat wetenschappelijk is onderzocht. Conclusie:
dit is een effectief programma.

O

nt w i k kel i ngspsyc holoog
Saskia Mulder promoveerde
onlangs aan de Universiteit
van Utrecht op een onderzoek
naar deze antipestmethode. Ze ondervroeg daarvoor ruim vijf jaar honderden
kinderen: 184 kinderen die meededen
aan de methode ‘Plezier op school’ en 190
die dat niet deden (de controlegroep). De

motivatie van Mulder: ‘Er worden veel
antipesttrainingen gegeven zonder dat
bekend is of die ook effectief zijn. Er zijn
wel pilots gedaan door masterstudenten, maar een wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten was er nog niet.’
Dankzij haar is dat er nu wel voor het
programma ‘Plezier op school’.

Pestvrije nieuwe start

‘Plezier op school’ is een sociale-vaardigheidstraining, die tot doel heeft kinderen
uit groep 8 te helpen een – pestvrije –
nieuwe start te maken in het voortgezet
onderwijs. Op dat moment komen ze in
een nieuwe omgeving, wat een bedrei-

hun ouders, leerkrachten en klasgenoten.
Dat gebeurde voorafgaand aan het programma, en na afloop nog drie keer: na
één week in het voortgezet onderwijs, na
dertien weken op de nieuwe vo-school en
na veertig weken. Mulder vergeleek de
gegevens en keek ook naar de verschillen tussen jongens en meisjes en naar de
ernst van de problemen die de kinderen
aanvankelijk hadden. Alle kinderen waren rond de 12 jaar.

Meteen toepassen

De cursus wordt altijd in de laatste week
van de zomervakantie gegeven. ‘Het
perfecte tijdstip, want dan kunnen de

‘Vooral jongens met emotionele
problemen hebben hier baat bij’

Promovenda Saskia Mulder: ruim vijf jaar
onderzoek gedaan. (Eigen foto).
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ging kan zijn, maar ook een kans. De training wordt aangeboden aan kinderen die
al gepest worden, weinig vrienden hebben of sociaal angstig zijn. ’Kinderen die
sociale angst hebben, worden eerder gepest dan kinderen die daar geen last van
hebben’, zegt Mulder.
Zij heeft de problemen van de deelnemende kinderen gemeten aan de hand
van vragenlijsten. Die werden ingevuld
door de deelnemers zelf, maar ook door

leerlingen het geleerde meteen toepassen in hun nieuwe klas, waar ze nog geen
sociale relaties hebben,’ zegt de promovenda. In de herfstvakantie is er nog een
terugkombijeenkomst, waarin trainers
kunnen zien of sommige leerlingen meer
hulp nodig hebben.
De hele methode is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden. Mulder:
‘Met een verlegen uitstraling worden
kinderen sneller gepest, maar ook hun

eigen gedachten hebben invloed. Want
als iemand denkt dat-ie toch wel gepest
zal worden, gebeurt dat ook eerder. Het
programma leert ze er op een andere manier in te gaan.’
Een ontspannen houding is daarbij belangrijk, daarom zijn ontspanningsoefeningen onderdeel van het programma.
‘Het gaat om heel praktische dingen: leg
contact, straal stevigheid uit’, zegt Mulder.

Effect

Uit de resultaten van haar onderzoek
blijkt dat de cursus werkt. Met name voor
jongens is ‘Plezier op school’ erg effectief
in het verminderen van sociale angst,
gepest worden en sociale desintegratie.
Dat meldden zij al in de tweede meting
na 13 weken school. Hoe ernstiger de problematiek was bij de voormeting, hoe
groter de verbetering. Ouders zagen ook
een verbetering van de zelfwaardering
bij deze jongens en een vermindering

van problemen met leeftijdsgenoten.
Toch zegt Mulder dat er meer nodig is om
structureel pesten uit te bannen. Want,
zo zegt ze: ‘Bijna iedereen speelt een rol.
Pesten gebeurt ook doordat meelopers

het laten gebeuren. De pestkoppen bereiken een status in de klas. Er is dus een
breder programma nodig dat zich niet
alleen richt op de slachtoffers, maar op
de hele klas of de hele school.’ <

Meer zelfvertrouwen
De antipestmethode ‘Plezier op school’, die als veelbelovend is beoordeeld door het Nederlands Jeugdinstituut, wordt gegeven door GGZ- en GGD-instellingen. In de regio Rivierenland (rond Culemborg en Tiel) coördineert Karolijn Ilsink de cursussen voor Indigo,
een instelling voor mentale ondersteuning. Ilsink merkt dat de kinderen die aan deze
cursus meedoen duidelijk meer zelfvertrouwen ontwikkelen. ‘Ze gaan met een rustiger
gevoel naar de eerste schooldag in de brugklas. Ze kunnen zich op een nieuwe manier
presenteren. Ze ervaren het als een nieuwe start.’
Dat blijkt uit evaluatie onder leerlingen die deelnamen aan de methode ‘Plezier op school’.
Ilsink spreekt van een intensieve en succesvolle training, waarin leerlingen hard werken
en veel handvatten krijgen aangereikt. ‘Wat we doen is negatieve gedachten van kinderen
vervangen door positieve gedachten.’ Toch hangt ook veel af van het sociaal klimaat in
de klas en op de school en het antipestbeleid van de school, stelt Ilsink.
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Professionalisering vervangers

Hoe kan een schoolbestuur in het primair onderwijs het beste omgaan met
het professionaliseringsbudget in uren voor vervangers?

In artikel 9.7 lid 2 van de CAO PO is bepaald
dat de werknemers recht hebben op 2 klokuren per werkweek (deeltijders naar rato)
voor individuele professionele ontwikkeling.
Vervangers zijn ook werknemers in de zin
van de CAO PO. Om deze reden hebben ook
zij recht op 2 uren per werkweek voor individuele scholing. Iemand die voor de duur

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.

van één maand vervangt, en in die maand
fulltime werkt, bouwt dus 8 klokuren op
die hij hieraan mag besteden. Om hieraan
invulling te geven, kan het scholingsbudget
worden aangewend van op de school waar
hij heeft vervangen. <

Aanzegtermijn
Geldt de nieuwe wettelijke aanzegtermijn van 1 maand ook voor
het openbaar onderwijs en wat betekent dit voor opeenvolgende
dienstverbanden voor bepaalde tijd?
Met ingang van 1 januari 2015 is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat de werkgever
1 maand vóór de einddatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer meedeelt of en onder welke voorwaarden het dienstverband wordt verlengd,
wordt omgezet naar een dienstverband
voor onbepaalde tijd of wordt beëindigd.
Deze aanzegtermijn geldt niet voor arbeidsovereenkomsten waarvoor geen
kalenderdatum als einddatum is gesteld.
Een voorbeeld hiervan zijn vervangingsbenoemingen, waarvoor in het contract is
opgenomen dat het eindigt op het moment
dat de afwezige terugkeert. Deze datum is
niet van tevoren te bepalen en om deze reden hoeft hierbij de aanzegtermijn niet in
acht genomen te worden.
De aanzegtermijn geldt voor opvolgende

arbeidsovereenkomsten van 6 maanden
of langer. Hiermee wordt bedoeld dat de
opvolgende arbeidsovereenkomst ook 6
maanden of langer moet duren. Als eerst
een dienstverband wordt aangegaan voor 3
maanden en vervolgens een dienstverband
voor 5 maanden, geldt er in beide gevallen
geen aanzegtermijn.
Omdat de aanzegtermijn is opgenomen in
het Burgerlijk Wetboek, geldt dat het openbaar onderwijs hiertoe niet verplicht is. Het
Burgerlijk Wetboek heeft alleen betrekking
op arbeidsovereenkomsten. In het openbaar onderwijs hebben de werknemers de
status van ambtenaar en wordt gewerkt
met aktes van aanstelling in plaats van
arbeidsovereenkomsten. De aanzegtermijn
geldt wel voor het bijzonder onderwijs. <

Aanmelding bij verhuizing
Als ouders lopende het schooljaar verhuizen, heeft het bevoegd gezag dan
ook maximaal 10 weken de tijd om te beoordelen of het kind op de school van
aanmelding kan worden ingeschreven?

0348-405250
helpdesk@vosabb.nl

Telefoon

40 | SCHOOL! 1 - FEBRUARI 2015

Ja. Ook bij een verhuizing tijdens het
schooljaar heeft een school 6 weken de
tijd om te besluiten over het verzoek tot
toelating en deze termijn mag met maximaal 4 weken worden verlengd. Het kind

blijft in die tijd ingeschreven op de ‘oude’
school totdat een andere school bereid is
hem of haar in te schrijven. Dit betekent
dat ouders bij verhuizing tijdig hun kind
moeten aanmelden op een school. <

SCHOOL! ANTWOORDT

Vervanger in de MR
Een van onze MR-leden in de personeelsgeleding gaat met
zwangerschapsverlof. Moeten we een oﬃciële vervanger in de MR laten
plaatsnemen of kunnen we iemand aanwijzen?
In principe is er in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geen vervangingsregeling voor zwangere of zieke
MR-leden opgenomen. Strikt genomen
zou een van de geledingen dan een stem
minder hebben als het op een stemming
aankomt. Om dit probleem op te lossen,
wordt vaak een tijdelijke vervanger aangesteld, maar dit is wel op voorwaarde
dat zowel de beide MR-geledingen als de
directeur, als vertegenwoordiger van het

bevoegd gezag, hiermee akkoord zijn. Voor
de vervanging dient ieder personeelslid
zich formeel kandidaat te kunnen stellen,
en als er meer kandidaten zijn, moeten er
verkiezingen worden georganiseerd. ‘Zomaar’ iemand aanwijzen is niet aan de
orde. Wellicht zijn er bij de vorige verkiezingen voor de personeelsgeleding meer
kandidaten dan zetels geweest en is er nog
een ‘reservekandidaat’. Deze kan dan de
tijdelijke functie invullen. <

Wel of geen fusie?
Ik ben voorzitter van de MR op onze basisschool. Onze school staat naast
een andere school van een ander bestuur. Nu wordt de samenwerking
geïntensiveerd en bestaat de intentie om de scholen samen te voegen. Dit
wordt geen fusie genoemd omdat er feitelijk geen nieuwe school ontstaat,
maar onze school administratief opgeheven wordt. Vorig jaar heeft onze MR
ingestemd met een voorstel om te komen tot een plan van aanpak voor een
fusie. Maar omdat er nu wordt gesproken over een administratieve regeling,
vragen wij ons af wat onze positie nog is. Is er bijvoorbeeld geen fusieeﬀectrapportage nodig?
Op basis van uw informatie is er geen
sprake van een formele fusie en dus is
een fusie-effectrapportage niet nodig.
Het is raadzaam om als MR te vragen
waarom het initiële plan om te fuseren
niet doorgaat. Een fusie betekent namelijk zes jaar extra financiering en dat kan
in sommige omstandigheden gunstig
zijn.
Geen fusie betekent niet dat de MR nu geen
zeggenschap meer heeft. Op grond van
WMS artikel 11, lid c (beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs,
of uitbreiding van de werkzaamheden van
de school of van een belangrijk onderdeel
daarvan, dan wel vaststelling of wijziging
van het beleid ter zake) heeft de MR een adviesbevoegdheid. In samenhang hiermee
is ook artikel 15 van de WMS van belang:

‘Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 11, onder
c, d, e en m wordt niet ten uitvoer gelegd
voordat een definitief besluit is genomen
over de regeling van de gevolgen van dat
besluit voor het personeel, dan wel voor de
ouders of leerlingen, tenzij dringende redenen in het belang van de school een eerdere tenuitvoerlegging noodzakelijk maken’.
Dit laatste is zelden aan de orde, maar wat
de MR met een beroep op dit wetsartikel
van de bestuurder hoort te ontvangen is
niet alleen het voorgenomen besluit om
de school op te heffen, maar tegelijkertijd
ook inzage in de gevolgen voor de diverse
geledingen. Wij adviseren u daarom om
een tijdpad te vragen. Voor de goede orde
ten slotte: informele besluiten hebben
geen enkele betekenis zolang de MR niet
in de gelegenheid is gesteld om advies of
instemming uit te brengen. <

Hulp of advies
nodig?
036-7116178

VOO helpdesk
voor leden
Elke schooldag
tussen 9.00 en
12.00 uur
De helpdesk
van VOO geeft
dagelijks advies
Voor schoolleiders, MR en
ouderraad
Mail uw vraag naar
helpdesk@voo.nl
of bel tussen 9.00
Telefoon
036-5304516
en 12.00 uur
naar
036-7116178
helpdesk@voo.nl
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Pesten op schoolSCHOOL!
school
EN EXCURSIE
TEKST: LUCY BEKER
BEELD: MICROPIA, MAARTEN VAN DE WAL, WIM VAN EGMOND

Een eng idee… of niet?
Best een eng idee dat er wel anderhalf
biljoen bacteriën op onze huid leven.
Een bezoekje aan Micropia verandert
dat gevoel. Want zonder deze onzicht
bare microben is er geen leven op aarde
mogelijk, zo blijkt hier.
Micropia is het eerste microbenmuseum
ter wereld en het staat midden in Amsterdam, naast dierentuin Artis. Het
is uniek dat hier het onzichtbare leven
zichtbaar wordt gemaakt, en niet alleen met macrofoto’s en prototypes. Er
worden ook levende microben getoond.
Daarvoor is speciale technologie ontwikkeld, zoals een 3D-kijker die via camera’s
is verbonden met een microscoop. Het
is mogelijk om door de microwereld te
navigeren.
Alles is zo gemaakt dat er geen fysiek
contact is tussen het publiek en de levende microben, maar je krijgt wel het
gevoel – ook door de bijzondere ‘soundscape’ (geluiden) - dat je een onbekende
en wonderlijke wereld binnentreedt.
Je ontdekt hoe bacteriën bijdragen aan
bijvoorbeeld afvalverwerking, waterzuivering en genezen van infectieziekten.
Microben zijn dus niet eng, maar nuttig.
Dat is de boodschap die Micropia wil
overbrengen aan het grote publiek. Een
boodschap die van belang is, omdat de
negatieve associaties die mensen hebben
bij microben en bacteriën, belemmerend
werken op innovatie.

Met de bodyscan ontdek je je eigen microben.

Rottende appelschillen

Nadrukkelijk richt Micropia zich op
leerlingen en studenten, om ook hen te
interesseren voor microbiologie. Er zijn
lespakketten beschikbaar die zijn toegespitst op verschillende leeftijdsgroepen.
Deze nemen de leerlingen mee op avontuur door Micropia. Voor de groepen 7 en
8 van de basisschool is er een programma
dat verbinding legt met het dagelijks leven van de kinderen. Ze kennen al verschijnselen als rottende appelschillen,
een groene vijver of paddenstoelen in
het bos. In Micropia zien ze dat het hier
om levende microben gaat, hoe die eruit
zien en wat hun functie is.

Bodyscan maken

De zeevonk zorgt voor lichteffecten in de golven.
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Leerlingen van vmbo en de onderbouw
van havo/vwo worden er nog persoonlijker bij betrokken: zij gaan leren wat
micro-organismen op ons lichaam doen
en leren dat ze niet zonder deze microben
kunnen. Het is spannend om een bodyscan te maken om de microben die op je
eigen lichaam zitten, te ontdekken. En
wat gebeurt er bij zoenen, terwijl iedereen 700 soorten bacteriën in zijn mond
heeft? De middenbouw en bovenbouw

Kiezelwieren zijn belangrijke
zuurstofproducenten.
van havo en vwo krijgen een programma
dat meer vanuit een wetenschappelijk en
maatschappelijk perspectief is opgezet.

Educatief tarief

Met behulp van het lespakket is een bezoek aan Micropia op school goed voor te
bereiden met een introductie in de microbiologie. Er is ook lesmateriaal voor een
nabeschouwing in de klas, waardoor de
inzichten en ontdekkingen beter zullen
beklijven. Een schoolexcursie naar Micropia duurt anderhalf uur. Voor scholen
geldt het gereduceerde educatief tarief.
< Kijk op www.micropia.nl/scholen.

SCHOOL! EN RECHT
TEKST: MR. RONALD BLOEMERS, ADVISEUR HELPDESK VOS/ABB.

Wie betaalt
de uitkering?
Een katholiek schoolbestuur voor primair onderwijs in Amsterdam besluit het tijdelijke
dienstverband van een arbeidsongeschikte groepsleerkracht te beëindigen. Het
Participatiefonds weigert de uitkeringskosten op zich te nemen. Het bestuur is het daar
niet mee eens. In december heeft de Raad van State uitspraak gedaan in deze zaak.

D

e groepsleerkracht is een jaar
in dienst. In die periode is ze
zeven maanden ziek. Het bestuur besluit haar tijdelijke
dienstverband niet te verlengen vanwege haar arbeidsongeschiktheid. Bij het
Participatiefonds (Pf) wordt een verzoek
ingediend om de uitkeringskosten op
zich te nemen. Tevergeefs.
Het Pf baseert zich voor de afwijzing op
het eigen reglement. Daarin staat weliswaar dat het fonds de uitkeringskosten
op zich kan nemen zonder dat de werkgever zich heeft ingespannen om ander werk te vinden, maar dan moet de
ontslagen medewerker officieel volledig
arbeidsongeschikt zijn verklaard door
het UWV. Bovendien moet er dan sprake
zijn van ontslag vanuit een vast dienstverband. Bij het Amsterdamse verzoek is
hiervan geen sprake, benadrukt het Pf.

de bedrijfsarts aangepaste werkzaamheden kan verrichten, betekent volgens de
werkgever nog niet dat de vrouw slechts
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Die
aangepaste werkzaamheden passen
volgens het bestuur in het wettelijk verplichte re-integratietraject. Er kan dus
niet, zo is de gedachte, ander werk voor
haar worden gezocht anders dan op reintegratiebasis. Gelet op haar arbeidsongeschiktheid, is het volgens het bestuur
ook geen optie haar outplacement aan
te bieden.
Daarnaast stelt het schoolbestuur dat het
niet heeft kunnen voorzien dat de verzekeringsarts van het UWV de groepsleerkracht, twee jaar nadat de begeleiding
aan het UWV was overgedragen, voor
minder dan 35 procent arbeidsongeschikt
zou verklaren.

Ander werk onmogelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State wijst erop dat het reglement van het Pf geen rekening houdt met
de inspanningsverplichting in de situatie waarvan bij het Amsterdamse schoolbestuur sprake is. Omdat uit spreekuur-

De werkgever stelt dat hij niet aan de
inspanningsverplichting heeft kunnen
voldoen. De groepsleerkracht is op het
moment van ontslag volledig arbeidsongeschikt, stelt het bestuur. Dat zij volgens

rapportages van de bedrijfsarts blijkt dat
de groepsleerkracht arbeidsongeschikt is
op het moment dat haar dienstverband
wordt beëindigd en zij toen recht had op
een volledige ziekte-uitkering van het
UWV, had het Pf volgens de Raad van
State een besluit moeten nemen op basis
van een eerder vergelijkbaar geval, waarin het fonds wel de uitkering betaalde.
Gelet hierop mag het Pf van het Amsterdamse schoolbestuur geen inspanningsverplichting verlangen. De Raad van
State oordeelt dan ook dat het Participatiefonds het verzoek van de werkgever
ten onrechte heeft afgewezen.
De uitspraak 201403258/1/A2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State dd. 17 december 2014 staat op
www.rechtspraak.nl. <

Eerder besloot Pf positief

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

Maffiapraktijken
Ouders gaan basisscholen omkopen om voor hun kind
een hoog advies voor vervolgonderwijs te krijgen. Al
thans: professor Jaap Dronkers is daar bang voor.
Het Algemeen Dagblad meldt dat volgens Dronkers
vooral hoogopgeleide ouders druk uitoefenen op de
basisschool om voor hun kind een hoger advies voor
het voortgezet onderwijs te krijgen dan op basis van
de resultaten verstandig zou zijn. Hij is bang dat die
druk alleen maar toeneemt, nu het advies van de basisschool leidend is en het voortgezet onderwijs niet
meer mag selecteren op grond van de uitkomst van de
eindtoets in groep 8. Het is volgens Dronkers wachten
op het eerste geval van omkoping. <

Huiswerk is onzin
Compleet zinloos. Zo omschrijft de Engelse onderwijsexpert Tom Bennett het maken van huiswerk.
Volgens Bennett moeten leerlingen vaak gewoon
wat antwoorden aanvinken zonder dat ze daarbij
iets bijleren. Bennett schrijft in de Times Educational Supplement dat hij geen probleem heeft met
nuttig huiswerk dat de leerlingen uitdaagt, ‘maar

ik ben wel tegen een beroving van hun vrije tijd
om aan bepaalde criteria of huiswerkquota te voldoen’. De opmerkingen van Bennett volgden op
een onderzoek van de OESO naar de hoeveelheid
huiswerk in verschillende Europese landen. <

Boer Geert mag niet

Overal in het land hebben bekende Nederlanders op 21 januari voorgelezen tijdens het Nationaal
Voorleesontbijt, maar zo niet de Groningse boer Geert uit het tv-programma Boer zoekt vrouw.
De 65-jarige boer Geert was door christelijke basisschool De Höchte in het Groningse dorpje Alteveer
uitgenodigd om te komen voorlezen. De KRO, die
het programma uitzendt, stak daar een stokje
voor. In het contract dat de zoekende Geert heeft
getekend bij de KRO, staat namelijk dat hij niet
met de media mag praten zolang de uitzendingen

van het programma bezig zijn. ‘Ze zijn bang dat
Geert informatie verklapt die wij en de kinderen
misschien niet mogen weten’, zei een juf van basisschool De Höchte tegen RTV Noord. De KRO liet
weten dat Geert op zich wel had mogen voorlezen,
maar dat er een probleem ontstond toen bleek dat
de school de media had uitgenodigd. <

Domme computer!
Het internetbedrijf Onderwijsplanet verontschuldigt zich namens zijn computer voor spook
facturen.
VOS/ABB kreeg aan het einde van het jaar meldingen
van facturen van Onderwijsplanet voor diensten die
niet waren geleverd en waar ook helemaal niet om
was gevraagd. De eigenaar van dit bedrijf, die anoniem wil blijven, liet in een reactie weten dat er per
ongeluk facturen waren verstuurd aan honderden

scholen en schoolbesturen. Het zou allemaal de
schuld van de computer zijn geweest, die uit zichzelf
de rekeningen zou hebben gemaild. Wie belde met het
070-nummer dat op de website van Onderwijsplanet
vermeld stond, kreeg het Haga Ziekenhuis aan de lijn.
Sorry, ook dat was volgens de eigenaar een foutje… <

Wat doet
een boer?
Kinderen weten bar weinig
van landbouw. Zo denkt één
op de vijf basisschoolleer
lingen dat aardappels aan
een boom groeien.
De Mechan Groep, een grote
agrarische onderneming,
deed onderzoek onder 500
leerlingen van basisscholen. Daaruit bleek dat ruim
een kwart van hen denkt
dat leren schoenen worden
gemaak t van kunststof.
Volgens één op de acht scholieren bemest een boer zijn
land omdat hij niet weet
waar hij de poep van de
dieren anders moet laten.
Verder denken veel kinderen dat biefstuk van de haas
niet van een koe maar van
een haas komt. Twee jaar
geleden werd een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd
in Groot-Brittannië. Daar
dachten de meeste kinderen
dat melk wordt gemaakt in
een fabriek en dat daar geen
koeien of andere dieren aan
te pas komen. <

