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‘Pas op met te veel aandacht voor religie’
 Nooit meer zittenblijven: het kan
Mediawijs: meer dan knoppenkennis



Op het gebied van personeelsbeleid en verzuim is nog veel te winnen

zéker in onderwijs
www.predu.nl | T  0800 5675670 | E info@predu.nl

Voorkomen is beter dan genezen 
Ook als het gaat om verzuim  
 
Welke mogelijkheden heeft uw organisatie 
om het HR-beleid te professionaliseren 
en verzuim aan te pakken? Hoe realiseert 
u duurzame inzetbaarheid van uw 
personeel en een blijvende verbetering 
van uw verzuimbeleid en verzuimcijfers? 
En hoe dekt u, nu en in de toekomst, 
onverwachte financiële risico’s als er toch 
sprake is van uitval en vervanging?

 
Daarvoor is er Predu 
 
Predu ondersteunt schoolbesturen in het 
primair onderwijs bij het terugdringen 
en voorkomen van verzuim en – vanaf 
januari 2016 - bij het dekken van 
onverwachte vervangingskosten. 
Deskundig, betaalbaar en eenvoudig.  
Met een unieke combinatie van  
HR-expertise en sectorspecifieke kennis. 
Predu. Zeker in onderwijs.

Predu is onderdeel van het Vervangingsfonds en richt zich op de ondersteuning van met name ERD-schoolbesturen in het primair onderwijs op de thema’s verzuim en vervanging.

Goede communicatie van school naar  

ouders is van groot belang!

23 november

Komende zaterdag gaan we weer oud papier 
ophalen in de wijk. 
Oproep Ouderraad

11 november

Mariska mag komende donderdag uit het 
ziekenhuis
Spoedig herstel

Nieuw thema, uw kind mag knuffel meenemen
thema: de Dierentuin

04 november

Geef namen door voor de MR-raad
Nog drie dagen!

20 oktober

Welke ouder wil als begeleider mee op schoolreis
we hebben 6 begeleiders nodig

09 oktober

De foto’s van het schoolkamp
staan op onze website

Was een mooie tijd!
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Help uw kind het aap, noot, mies aan te leren!
Een extra leerboost

14 augustus

Vergadering en besluit over nieuwbouw
Uw stem teld mee!
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Een eenvoudige tool voor de dagelijkse berichtgeving  

van school naar ouders/verzorgers.

Een website, geoptimaliseerd voor smartphones  

en tablets, waarmee je ouders/verzorgers op  

een éénduidige- en overzichtelijke manier informeert.

  Schoolnieuws-op-maat,  
dè nieuwe manier van betrekken!

Profiteer in het nieuwe schooljaar al van een optimale  

communicatie met uw ouders/verzorgers.

www.schoolnieuws-op-maat.nl
info@schoolnieuws-op-maat.nl  |  06 - 33 97 47 30
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  REDACTIONEEL		
BEELD: ROB GLASTRA

Vergis je niet, bij ons zijn alleen de beste leerlingen welkom. Iets anders kunnen ze 
niet hebben bedoeld op het Rotterdamse Wolfert Tweetalig, toen het docententeam  
brainstormde over de open dag. De zaal met aanstaande brugklassers luistert stil 
naar wat de leraar te vertellen heeft. Vanaf het podium spreekt hij de kinderen en hun  
ouders stevig toe. Hij zoekt niet zomaar leerlingen. Je moet die ‘extra mile’ willen doen.  
Ambitieus en sterk, want met 28 uur per week les in het Engels ben je rond de kerstva-
kantie helemaal op. En als je dacht dat je zelf mocht kiezen naar welke school je wil, dan 
heb je het mooi mis. Wij kijken of jullie op onze school passen. Zijn vrouwelijke collega 
doet er nog een schepje bovenop. ‘Dit is ook een school waar je geen tijd meer hebt voor 
je konijn. Je hebt het te druk.’ Er moeten een paar kinderen ineen zijn gekrompen van 
ellende, denkend aan hun Snuffie die hupsend op zoek is naar wat vers gras. 

De documentaire Citostress maakt duidelijk dat een middelbare school kiezen geen 
sinecure is. Enkele weken later staan tientallen ouders om 4 uur ’s nachts bij de  
schooldeur van het populaire Libanon Lyceum te wachten om hun kroost als eerste 
te kunnen inschrijven. De rector vindt ze geweldig. Wie het eerst komt, die het eerst 
maalt. Als u de documentaire nog niet heeft gezien; het is een aanrader. Alles wat met 
het subtiele proces van schooladvies en schoolkeuze te maken heeft, passeert de revue. 
Verwachtingen van leerkrachten en ouders, oefenen voor de eindtoets, intakegesprekken 
en - niet te vergeten - de stress bij de leerlingen. Reden om hier tijdens het VOO-congres 
dieper op in te gaan. Want nu de eindtoets pas in april wordt afgenomen, moet het 
schooladvies van de leerkracht leidend zijn bij de toelating in het voortgezet onderwijs. 
Daarmee zou een einde moeten komen aan het oneigenlijke gebruik van de citoscore 
als toelatingsnorm.

Toch waarschuwt Arnold Jonk, hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs, voor 
al te veel enthousiasme. De vroege selectie op leerniveau verdwijnt niet. Tijdens het 
congres, waarover meer op pagina 8 van dit nummer, wees Jonk op het verdwijnen van 
de brede brugklas, waardoor selectie al op twaalfjarige leeftijd plaatsvindt. Funest voor 
laatbloeiers, maar nauwelijks tegen te houden. Veel scholen zetten niet langer kinderen 
van verschillende niveaus in één klas. Vaak omdat de ouders maar één ding willen:  
dat hun kind in de hoogst mogelijke klas terechtkomt. Nieuwe categorale scholen,  
zoals de nieuwe Havo in Amsterdam, komen aan die wens tegemoet. Dat is het einde 
van een ideaal: een brede brugklas, waarmee het selectiemoment wordt uitgesteld en 
ieder kind gelijke kansen krijgt. Zowel het Wolfert als het Libanon zijn openbare scholen. 
En razend populair. Toch hoop ik dat zij hun leerlingen de volgende keer vertellen dat je 
na je huiswerk ook nog wel even tijd hebt om je konijn te verzorgen. <

Het hoogst mogelijke

School! is hét magazine voor het openbaar onderwijs. 
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BRENG ARBO-RISICO’S 
EENVOUDIG IN KAART 
De Arbomeester helpt u bij het 

inventariseren en analyseren van 

de arbeids-risico’s. Ook kunt u 

met de Arbomeester een plan van 

aanpak maken waarin u beschrijft 

welke acties u gaat ondernemen.

IS HET VEILIG 
OP UW SCHOOL?

ARBOMEESTER.NL

Gratis advies voor leden
Elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur,  
ook via helpdesk@voo.nl

Altijd snel en deskundig antwoord door VOO-adviseurs voor 
schoolleiders, personeelsleden, MR, ouderraad en ouders

Voor hulp op school bij onder andere:

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

• medezeggenschap
• fusie en krimp
• ouders en ouderraad
• identiteit
• overblijven
• medezeggenschap
• samenwerkingsscholen

• verkiezingen
• verkleining GMR
• ouders en ouderraad
• schooltijden
• ouderbijdrage
• passend onderwijs
• reglement en statuut

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Hulp of advies nodig? 036 711 6178
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Nooit meer zittenblijven
In Groningen kan het al: vakken volgen op verschillende niveaus en nooit 
meer zittenblijven. Het is te organiseren, vertelt vestigingsdirecteur Rook-
maker van de openbare vmbo-school Leon van Gelder.

Mediawijs: 
meer dan 
knoppenkennis
Het blijkt dat jongeren het 
sturen van een seksueel getinte 
foto’s, filmpjes en berichtjes 
steeds normaler vinden. De 
voortgaande digitalisering  
vereist een nieuw bewustzijn.

Religie of 
indoctrinatie?
Filosoof Floris van den Berg vindt dat open-
bare scholen kinderen moeten beschermen 
tegen indoctrinatie door hun ouders. Hij is 
tegen godsdienstig vormingsonderwijs in 
de openbare school. 

En verder
03 Redactioneel

06 Kort nieuws

08 Congres VOO

09 Column 
 Ritske van der Veen

10 Vijf vragen

15  Jonge  
componisten

17  Villa Nova  
Kampen

22  Essential School in 
Arnhem

28  Schade verhalen: 
altijd doen

29  Bezoldiging  
toezichthouders

30  PO Wijzer: hulp  
bij schoolkeuze

32 School! antwoordt

34  School! en excursie 
terug naar WO II

35 School! en recht

36 Opmerkelijk

18

Zo leerzaam is 
ontmoetingsonderwijs
Pabo-studenten die de specialisatie openbaar onderwijs 
volgen, organiseren discussies tussen leerlingen die ieder 
hun eigen achtergronden en overtuigingen hebben. ‘Een 
schoolvoorbeeld van hoe openbaar onderwijs werkt’. 

20

24 12

18 
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	KORT NIEUWS

Financiële 
netwerken
De VOS/ABB-netwerken ‘Financieel 
management primair onderwijs’ 
komen weer bij elkaar. 

Deze netwerken bestaan uit con-
trollers, directieleden en financieel 
deskundigen. De bijeenkomsten zijn 
bedoeld om kennis met elkaar te de-
len en ervaringen uit te wisselen. 
•  21 mei 13.45–16.30 uur, regio 

Zuidwest, OBO West-Brabant 
Roosendaal 

•  10 juni 09.15–12.30 uur, regio’s Mid-
den en Oost, VOS/ABB Woerden

•  11 juni 09.15–12.30 uur, regio 
Noord, VCOG Groningen

•  12 juni 09.15–12.00 uur, regio Zuid-
oost, Meerderweert Weert

De bijeenkomsten worden georga-
niseerd door adviseur Ronald Bloe-
mers van de Helpdesk van VOS/ABB 
en financieel expert Ron van der 
Raaij. Deelname is gratis voor leden. 
Niet-leden betalen 100 euro per per-
soon. < Aanmelden kan via secretari-
aatvereniging@vosabb.nl.

Filmpje: openbaar  
onderwijs in 1 minuut
In het kader van de School!Week 2015 is een animatiefilmpje over het openbaar onder-
wijs gelanceerd. De animatie vertelt in 1 minuut waar de openbare school voor staat. 
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB stellen het filmpje vrij ter be-
schikking aan alle openbare scholen in Nederland. < U kunt de animatie downloaden 
of delen via www.vosabb.nl, www.voo.nl of facebook.com/openbaaronderwijs.

Extra ledenver gadering VOO op 24 juni
Op woensdag 24 juni wordt een extra ledenvergadering van de Vereniging Open-
baar Onderwijs (VOO) georganiseerd.

Dan wordt gesproken over de toekomst 
van de vereniging en wordt ook de be-
groting van het lopende boekjaar 2015 
aan de leden ter vaststelling voorgelegd. 

Leden zijn van harte uitgenodigd zich 
hiervoor aan te melden. De exacte locatie 
en het tijdstip worden bekendgemaakt 
op www.voo.nl. <

Digitale ruzies
Leraren hebben in de klas last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen 
op sociale media. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet.

Leerlingen maken bijvoorbeeld ruzie via 
WhatsApp, wat zorgt voor spanningen in 
de klas. Verder plaatsen ze ongevraagd 
opmerkingen over of beelden van elkaar 
op sociale media. Of ze sturen elkaar tij-
dens de les afleidende berichtjes.
Van de leraren die aan de peiling mee-
werkten, geeft 80 procent aan proble-
men met leerlingen te bespreken en zo 

een oplossing te zoeken. Van hen schakelt 
42 procent ouders en/of de schoolleiding 
en collega’s in. < Op de pagina’s 24 en 25 
van dit nummer staat een artikel over hoe 
leerlingen, ouders en scholen goed kunnen 
omgaan met de voortschrijdende digitale 
ontwikkelingen. In het artikel over media-
wijsheid komt Justine Pardoen van Bureau 
Jeugd en Media aan het woord.

Regeldruk?  
Valt wel mee!
Scholen en leraren ervaren vaak 
meer regeldruk dan er werkelijk is. 

Minister Jet Bussemaker van OCW 
schaart zich achter conclusies uit 
de Staat van de Leraar, het docu-
ment dat leraren hebben gemaakt 
bij het Onderwijsverslag 2013-2014 
van de Inspectie van het Onder-
wijs. Daarin staat dat leraren en 
scholen zich gaan realiseren dat 
de feitelijke regeldruk in het onder-
wijs kleiner is dan door velen wordt 
ervaren. ‘Er blijkt meer ruimte om 
zelf dingen ánders te doen dan 
lang is aangenomen. Professionele 
ruimte kun je, met andere woor-
den, ook némen.’ <
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Samen op iPad
Laat kleuters met elkaar op een iPad 
werken. Dan presteren ze beter dan 
wanneer ze dat in hun eentje doen. 

Dit zegt onderzoekster Courtney 
Blackwell van de Northwestern Uni-
versity School of Communication in 
Evanston bij Chicago. Voor haar pro-
motie onderzocht ze het gebruik van 
iPads door in totaal 325 kleuters van 
drie Amerikaanse basisscholen. Ze 
adviseert scholen om voor de aan-
schaf van iPads goed na te denken 
over de wenselijkheid van individu-
ele exemplaren. <

Maatwerkdiploma geen gek idee
Een maatwerkdiploma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is geen gek idee. 
Dat zegt inspecteur-generaal Monique Vogelzang van de Inspectie van het Onderwijs.

Voorzitter Paul Rosemöller van de VO-
raad maakte onlangs bekend dat hij het 
al langer bestaande idee voor het maat-
werkdiploma omarmt. Inspecteur-gene-
raal Vogelzang noemt het een stap in de 
goede richting. ‘Wat ik een goede stap 
vind in de discussie is om echt te kijken 
wat de individuele leerling nodig heeft 
en dan zou je inderdaad kunnen denken 

over verschillende niveaus’, zo zei zij in 
een interview op BNR.
Op de pagina’s 18 en 19 staat een artikel 
over de Leon van Gelder-locatie van het 
openbare Reitdiep College in Groningen, 
waar leerlingen al op verschillende ni-
veaus onderwijs kunnen volgen. Een 
maatwerkdiploma kunnen ze echter nog 
niet krijgen. <

Niet-westerse gedragsproblemen
Kinderen van niet-westerse afkomst hebben meer problemen met het aanpassen 
van hun gedrag dan kinderen van Nederlandse afkomst. Dat concludeert Bouchra 
Ftitache van de Vrije Universiteit in Amsterdam in haar promotieonderzoek.

Volgens zowel leerkrachten als medeleer-
lingen vertonen kinderen van niet-wes-
terse migranten relatief vaak opstandig 
gedrag. Ook zijn ze vaker het slachtoffer 
van pesten of agressie. Ftitache vond 
geen etnische groepsverschillen in de 

mate van hyperactief gedrag en emotio-
nele problemen. Een andere belangrijke 
bevinding is dat leerkrachten voor beide 
groepen kinderen dezelfde beoordelings-
criteria toepassen voor het bepalen van 
de mate en ernst van probleemgedrag. <

Te groot
Schaalvergroting in het onderwijs 
heeft geleid tot minder productivi-
teit. Dat concluderen Jos Blank en 
Alex van Heezik van IPSE Studies.

Schaalvergroting in het onderwijs 
oefent volgens de onderzoekers in de 
periode 1985-1995 in veel gevallen een 
gunstige invloed uit op de productivi-
teit. Maar nu er vrijwel overal sprake 
is van grote tot zeer grote scholen, zijn 
de schaalvoordelen helemaal uitge-
werkt en leidt verdere opschaling 
juist tot een verslechtering van de 
productiviteit. Per saldo, zo blijkt uit 
hun analyse, heeft schaalvergroting 
over de periode vanaf 1985 negatief 
gewerkt. Fusieverboden en het stimu-
leren van splitsingen liggen nu dan 
ook voor de hand, concluderen ze. 
De enige uitzondering hierop vormt 
volgens hen een deel van het basison-
derwijs, dat nog kleine scholen kent.
IPSE Studies is een samenwerkings-
verband tussen de TU Delft, de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en 
kennis- en dienstencentrum CAOP. 
De conclusies van Blank en Van Hee-
zik staan in hun boek ‘Productiviteit 
van overheidsbeleid: deel I, het Ne-
derlandse onderwijs 1980-2012’ (uit-
geverij Eburon). <

Aanmelden voor Lerarenbeurs
De huidige aanmeldtermijn voor de Lerarenbeurs loopt tot en met 30 juni.

De beurs is bedoeld voor leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen. 
Ze kunnen de Lerarenbeurs gebruiken om (een deel van de) kosten van hun studie te 
dekken. < Ga voor meer informatie naar www.delerarenagenda.nl.

Locatieleider Hiltje Rookmaker van het Reitdiep College
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TEKST: SANNE VAN DER MOST
BEELD: ERIC MUIJDERMAN

	SCHOOLADVIES

‘Brede brugklassen bieden kansen’

‘Hoe overleef ik  
de Citotoets?’
Dit jaar is de eindtoets in groep 8 later dan ooit gemaakt. Het advies van de school komt 
voortaan veel eerder en is nu echt bindend. De citoscore heeft daar alleen effect op als 
die hoger is. Rust in de tent zou je zeggen. Toch is er nog steeds een heleboel stress. 

De toelating op de middelbare school, Cito- 
trainingen, ouders die vinden dat hun 
kind beter kan: er is nog steeds veel ge-
doe. Op het VOO-congres in april werd er 
druk over gediscussieerd. Centraal daar-
bij stond de documentaire ‘Citostress’ 
van regisseur Ingeborg Janssen, die twee 
dagen eerder door de NCRV werd uitge-
zonden. Janssen volgde een aantal groep 
8-leerlingen en hun ouders op twee heel 
verschillende Rotterdamse basisscholen. 
Aan de hand van fragmenten ging een 
expertpanel vanuit het onderwijsveld, 
de onderwijsinspectie, de jeugdzorg en 
Cito met elkaar en met de zaal in gesprek.

Heel hard janken
Het eerste fragment toont een meisje  
dat er alles aan doet om naar vmbo-tl 
te kunnen. ‘Als het niet lukt, ga ik heel 
hard janken.’ Ook een juf benadrukt het  
enorme belang van de toets en het feit 
dat de klas er nog even hard aan moet 
trekken om de hiaten in de kennis weg 
te werken. ‘In groep 8 draait het niet om 
het plezier maar om zo hoog mogelijk 
scoren’, zegt een jongen van de andere 
school. Zijn leraar ziet het liever anders. 
‘Ze voelen een heel hoge druk.’ 
Herkenbaar voor het panel? GZ-psycho-
loog Anne Maaskant komt ze regelma-
tig tegen in haar praktijk: ‘Ouders die 
vragen of ik ze kan helpen het beste uit 
hun kind te halen. Toch werkt het niet zo. 
Het is veel belangrijker om je af te vragen 
waar die hoge verwachtingen vandaan 
komen.’ Schooldirecteur Herman Godlieb 
uit Groningen weet daar wel iets op: ‘Wij 

hebben aan het eind van groep 6 al een 
gesprek met de ouders over de verwach-
tingen.’

Lastige positie
In het tweede fragment zijn we getuige 
van een gesprek tussen de leerkracht, de 
leerling en zijn ouders die het niet eens 
zijn over het advies voor vmbo-tl. ‘Nooit 
geschoten is altijd mis’, zegt moeder, die 
haar zoon het liefst naar de havo ziet 
gaan. ‘Waarom krijgt hij geen kans om 
zich te bewijzen?’ Volgens de leerkracht 
heeft hij die al lang gehad. ‘Dit is mijn 
advies en daar kunnen jullie uiteraard 
tegen in gaan.’ 

Bij het expertpanel en in de zaal is er veel 
herkenning. ‘Brede brugklassen bieden 
die kans waar moeder het over heeft’, 
merkt hoofdinspecteur Arnold Jonk op. 
‘Alleen zijn die nu steeds meer aan het 
verdwijnen. Vanwege de concurren-
tie gaan scholen in grote steden steeds 
meer toe naar enkelvoudige havo en 
vwo-scholen.’ 
De plenaire sessie wordt afgesloten met 
een fragment waarin de leerlingen na 
lang wachten hun envelop openmaken 
en hun eindscore te zien krijgen. Opluch-
ting, teleurstelling en berusting volgen. 
En dan de strijd om een plekje op de mid-
delbare school. <

Hoofdinspecteur Arnold Jonk (rechts) en Gerben Veerbeek van Cito tijdens de paneldiscussie.
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  COLUMN		

Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB

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

Elk kind de beste kansen
De overstap naar het voortgezet onderwijs lijkt voor steeds meer kinderen een 
beslissend moment: wordt het vmbo óf havo óf vwo? Van en/of is steeds minder 
sprake, constateert de Inspectie van het Onderwijs. Laten we ervoor waken dat 
we als onderwijsprofessionals flexibel blijven en dat doorstroming mogelijk 
blijft, opdat elke leerling het niveau kan bereiken dat bij hem of haar past. 

De inspectie signaleert dat het onderwijs meer starheid lijkt te vertonen. Aan het 
eind van de basisschool krijgen leerlingen vaker adviezen mee voor een enkele 
schoolsoort in plaats van een gemengd advies. Ook zijn er steeds meer homogene 
brugklassen. Overstappen wordt lastiger, ook doordat scholen vaker categoraal 
georganiseerd zijn. Deze ontwikkelingen leiden weliswaar tot meer efficiëntie, 
maar tegelijkertijd constateert de inspectie dat minder leerlingen een vwo-diplo-
ma behalen. Mede daardoor neemt de instroom in het hoger onderwijs af. Dit roept 
terecht de vraag op of alle kinderen nog wel voldoende kansen krijgen.

Middenschool?
Moeten we het idee voor de middenschool weer uit de kast trekken? In 2007 deed 
de uitvinder daarvan dat nog. Oud-PvdA-onderwijsminister Jos van Kemenade zei 
toen, dertig jaar na de lancering van zijn idee, tegen de parlementaire onderzoeks-
commissie die de onderwijsvernieuwingen van de voorgaande decennia onder 
de loep nam, dat de middenschool de oplossing kan zijn van alle problemen. Het 
concept moest ervoor zorgen dat grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen 
werden verkleind door kinderen uit kansarme milieus te laten doorstromen naar 
hogere vormen van onderwijs. Het was een soort verlenging van de basisschool, 
voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Van Kemenade wilde het standenonderwijs 
er definitief mee doorbreken.

Maatschappelijke drive
Nu geloof ik niet dat wij tegenwoordig in Nederland nog een sterke mate van 
standenonderwijs kennen. Natuurlijk, er zijn ook in het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs categorale gymnasia die een bepaalde elite trekken en er 
zijn met name in de grote steden scholen waar kinderen uit sociaal-economisch 
zwakke milieus oververtegenwoordigd zijn. Het is echter niet meer zo dat het on-
derwijs deze laatste groep kinderen nauwelijks kansen biedt om hogerop te komen. 
Dit is volgens mij te danken aan de maatschappelijke drive van de overgrote meer-
derheid van de onderwijsprofessionals. Laten we die drive behouden! Dat kan door 
alle flexibiliteit die het onderwijs kenmerkt ten minste te koesteren of liever nog 
beter te benutten dan we nu al doen. Dan doel ik niet alleen op dat ene moment 
van de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, maar ook op de 
doorgaande lijn op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Het doel is uiteindelijk 
om met het onderwijs dat bij de individuele leerling past hem of haar niet per se 
het hoogste, maar wel het beste resultaat te laten bereiken. <

Flexibiliteit 
moeten we 

koesteren en 
benutten
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TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

  VIJF VRAGEN		

Lifestyle, waarom?
‘Toen ik in 2010 hier kwam werken, zag 
ik dat collega’s op het gebied van taal en 
rekenen grote professionaliteit aan de 
dag legden. Ik zag ook dat ze veel deden 
op het niet-cognitieve vlak, maar wat ik 
daar miste, was een beredeneerd aanbod, 
een logische opbouw. Iedereen deed zijn 
eigen ding, vaak op basis van persoon-
lijke relaties. De ene leerkracht ging met 
zijn leerlingen naar het molenmuseum, 
de andere kende een imker en deed iets 
met bijen. Allemaal positief natuurlijk, 
maar de structuur ontbrak.’

Dat kon dus beter?
‘Precies. We hebben eerst geïnventari-
seerd wat we allemaal deden. Dat bleek 
een enorme bult aan activiteiten te zijn. 
Die zijn we gaan categoriseren. Uiteinde-
lijk kwamen we op basis van dwarsver-
banden tussen diverse thema’s uit op vijf 
leergebieden. Dat zijn kunst, cultuur en 
erfgoed, sport, educatie en welzijn, muziek 
en beeldende vorming, wetenschap en 
technologie en multimedia-educatie. Die 
zijn we gaan combineren met de kerndoe-
len. Zo kwamen we uit op acht verschil-
lende talenten die kinderen van de 21e 
eeuw kunnen ontwikkelen. Dan heb je het 
bijvoorbeeld over ondernemerstalent, na-
tuurtalent, creatief talent en fysiek talent.’

Laten we fysiek talent eruit pakken. 
Hebben we het dan over leerlingen 
die goed kunnen sporten?
‘Dat kan, maar het is breder dan sport al-
leen. Het kan om motoriek gaan, maar 

Talentontwikkeling voor  
maximale ontplooiing
Bij het openbaar basisonderwijs in de gemeente Midden-Drenthe staan 21e-eeuwse 
vaardigheden centraal. Daar is een speciaal programma voor: Lifestyle. ‘Kinderen kunnen 
zich op verschillende leergebieden met een individueel talentprofiel maximaal ontplooien’, 
zegt algemeen-directeur Jos van Kimmenaede van Kits Primair.

als sporter moet je ook snappen dat er in 
een team een hiërarchie is. Als de trainer 
of coach ‘linksvoor’ zegt, dan moet je dat 
doen. Fysiek talent betekent misschien dat 

je wilt winnen, maar ook dat je wilt samen-
werken én dat je een goed verliezer kunt 
zijn. Het is mogelijk dat een leerling fysiek 
talent combineert met organisatorisch of 
technisch talent. Denk aan het organise-
ren van een sportdag of het regelen van de 
geluidsinstallatie voor die sportdag.’

Is de leerling die zijn talenten 
optimaal ontwikkelt, de beste van 
de klas?
‘Waar het bij Lifestyle om gaat, is dat 
elke leerling voor zichzelf zijn talenten 
kan ontwikkelen. Welke dat zijn, weten 
wij niet. Dat komt uit de leerling zelf. Het 
gaat er niet om wie de beste van de klas 
is, het gaat echt om individuele talenten. 
Neem een kind dat misschien helemaal 

niet zo slim is, maar wel het talent heeft 
om blind een fiets in elkaar te zetten. We 
stellen geen norm, leggen kinderen niet 
langs de meetlat. Wij willen hun de kans 

geven zich op verschillende leergebieden 
met een individueel talentprofiel maxi-
maal te ontplooien.’

Waar wilt u gefotografeerd 
worden?
‘Op ons Lifestyle-beweegcourt, met leer-
lingen erbij natuurlijk. Alle basisscholen 
in Midden-Drenthe hebben op hun plein 
zo’n court. Daar is onze gemeente uniek 
in. We willen dat kinderen meer bewe-
gen. Nou, dat kan dus bij ons. Ze kunnen 
bijvoorbeeld floorball spelen, een soort 
hockey, of basketballen. Op het court kan 
ook een net worden gespannen, zodat je 
kunt volleyballen. Ook op de Lifestyle-
beweegcourts kunnen kinderen bij ons 
hun talenten ontdekken!’ <

Meer informatie over Lifestyle staat op de website van Kits Primair 
(voorheen Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe): www.obomd.nl 
(>Organisatie>Lifestyle). Op YouTube staat een filmpje over Lifestyle (zoek op 
‘OBOMD-Lifestyle).

‘Wij herkennen acht  
verschillende talenten’
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TEKST MICHIEL JONGEWAARD
BEELD SHODY ACREMAN

Van den Bergs pleidooi is ge-
stoeld op een stevige mening 
en hij schuwt daarbij het de-
bat niet. ‘Religie is een hobby 

voor thuis en het paasfeest hoort niet 
thuis in het openbaar onderwijs’, vindt 
hij. ‘Ouders willen vaak van hun kind 
een kopie van zichzelf maken, terwijl 
kinderen juist in vrijheid hun eigen op-
vattingen moeten kunnen ontwikkelen, 
gebaseerd op eerlijke en wetenschappe-
lijke informatie. Scholen moeten die vrij-
heid garanderen.’ 
Niet verwonderlijk dus dat Van den 
Berg een tegenstander is van onderwijs 
op religieuze grondslag. Maar ook over 
godsdienstig vormingsonderwijs in de 
openbare school is Van den Berg niet te 
spreken. ‘Dat is een contradictio in ter-
minis. Dan laat je religie er via de ach-
terdeur weer in. Dat vind ik onnodig. 
Humanistisch vormingsonderwijs moet 
de uitgangspositie zijn in de openbare 
school. Dan kun je het vanuit de vrijheid 
van het individu hebben over allerlei le-
vensbeschouwelijke zaken. Die vrijheid 
moet altijd centraal staan. Kijk, ik ben 
een liberaal in politiek-filosofische zin. Ik 
vind dat we de vrijheid van het individu 
centraal moeten stellen. De overheid en 
de school garanderen de vrijheid van het 
kind om zich te kunnen ontplooien, ook 
als de ouders een religieuze achtergrond 
hebben. In het openbaar onderwijs heb je 
als kind natuurlijk nog steeds thuis last 
van je ouders, daar kun je vrij weinig aan 

doen, maar dan heb je in ieder geval de 
kans tot bloei of ontplooiing daarbuiten. 
Daar is de school toch voor?’

Geen religieus label
Tijdens de School!Week-conferentie in 
Zwolle, in maart, trok Van den Berg flink 
van leer. Hij vond daar tegenspraak bij 
onder anderen Manuela Kalsky, hoogle-

raar theologie aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, en Leo Breukel van schoolbe-
stuur Aves in de Noordoostpolder, die juist 
voorstander zijn van godsdienstige (en 
humanistische) vorming in de openbare 
school. Volgens Van den Berg zijn religieu-
ze uitingen en godsdienstles onwenselijk. 
‘Kinderen moeten niet gelabeld worden als 
religieus en scholen moeten ze daar dus 
ook niet op aanspreken. Met godsdienstig 
vormingsonderwijs doe je dat juist wel. 
Het maakt scholen niet uit wat de politieke 
overtuiging van ouders is, maar ze zadelen 
kinderen wel op met het religieuze label 
van hun ouders. Dat is raar. Er mag wat mij 
betreft op school wel ruimte voor religie 
zijn, maar niet voor religie ‘als religie’. Dat 
is een groot verschil. Ik vind het interes-

sant om over de Bijbel te leren, net zoals 
ik graag bijvoorbeeld literatuur lees. Het is 
een culturele tekortkoming als de school 
daar geen aandacht aan besteedt. Iedereen 
moet toch weten waarom er in elke plaats 
een kerk staat, en bij een bezoek aan een 
museum iets weten van de achtergrond 
van veel kunst. Ook als je Wolkers of ‘t Hart 
wil lezen, helpt die kennis. Maar organi-

seer geen religieuze feesten op school. Mijn 
kinderen zitten op een openbare school en 
daar is er in plaats van een paasfeest een 
lentefeest. Het kerstfeest of midwinter-
feest hebben ze wel, maar dan zonder het 
kerstverhaal. Prima, want dan kan ieder-
een aanschuiven.’

Wetenschap
‘Levensbeschouwing gaat over zinge-
ving en ethiek’, vervolgt Van den Berg. 
‘Als filosoof vind ik dat je daar aandacht 
aan moet geven, maar op een filosofi-
sche manier. Kort samengevat: er is nu 
te veel aandacht voor religie en te weinig 
voor filosofie. Religie hoort bij culturele 
vorming. Leer kinderen liever om te filo-
soferen over religie, want zo leer je zelf-

‘ Pas op voor te veel  
aandacht voor religie’
‘Een school moet een plek zijn waar je jezelf in vrijheid kunt ontplooien, zonder last te 
hebben van de overtuigingen van je ouders.’ Dat zegt filosoof Floris van den Berg, die vindt 
dat scholen kinderen moeten beschermen tegen indoctrinatie door hun ouders.

‘Veel ouders zien hun kind  
als een kopie van zichzelf’

	LEVENSBESCHOUWING
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Floris van den Berg: ‘Ik ben een liberaal in politiek-filosofische zin’

Floris van den Berg
Floris van den Berg (1973) is verbonden aan de Universiteit Utrecht en schreef onder 
meer het boek ‘Hoe komen we van religie af?’ Hij promoveerde op 14 april 2011 aan de 
Universiteit van Leiden op zijn proefschrift over universeel subjectivisme, een politieke, 
filosofische en ethische theorie om te komen tot een rechtvaardigere samenleving. Ook 
organiseerde hij een paar keer de Nederlandse Atheïsmedag, ook wel ‘het feest van de 
rede’ genoemd. Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Houtekiet zijn boek ‘Beter Weten’ 
over de filosofie van het ecohumanisme, waarin Van den Berg met zijn rationele en 
holistische visie de grote problemen van de wereld bespreekt.

standig na te denken over belangrijke 
onderwerpen. Mijn stelling is dat filoso-
fie leidt tot atheïsme en tot humanisme, 
maar in de praktijk moet je daar wel bij 
worden geholpen. Tot nu toe staat ken-
nisoverdracht centraal in het onderwijs, 
maar ik zie liever dat kennismethoden 
centraal komen te staan. Leer kinde-
ren waarom wetenschap anders is dan 
andere claims over de waarheid. In de 
wetenschap kun je je verhaal onderbou-
wen met feiten die proefondervindelijk 
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zijn vastgesteld en die je steeds opnieuw 
kunt laten zien. Dat is een groot verschil 
met een religieuze claim, die je moet be-
argumenteren met ‘het is zo want het is 
zo’ of ‘ik heb gehoord dat…’. Dat kun je dus 
nooit controleren.’

Vrijheid wordt ingeperkt
Met de meeste scholen in Nederland is 
volgens Van den Berg niet veel mis, ook 
niet met bijzondere scholen. Wel maakt 
hij bezwaar tegen orthodoxe scholen, 
waartoe hij joodse, gereformeerde, 

islamitische en ook antroposofische 
scholen rekent. ‘Daar is de invloed van 
religie groot en dreigt indoctrinatie. Er 
is geen vrije ontplooiing. Op deze scho-
len wordt bovendien getornd aan de 
seksuele vrijheid en aan de gelijkheid 
tussen de seksen. De kennisoverdracht 
over wetenschap en de evolutietheorie 
zijn vaak een probleem en het omgaan 

met kritische afbeeldingen is ook lastig. 
Juist op school moet kennisoverdracht 
synchroon lopen met wat de weten-
schap zegt dat betrouwbare kennis is. 
Alles wat daarvan afwijkt, mag niet als 
kennis worden onderwezen. Je mag wel 
zeggen dat mensen geloven in de hemel 
of in reïncarnatie. Maar de meester of juf 
moet zich houden aan feiten.’
Met een beroep op een religieuze of le-
vensbeschouwelijke opvatting zijn er in 
Nederland veel uitzonderingsposities ge-
creëerd. Van den Berg stelt die tolerantie 

ter discussie. ‘Als je tolerant bent, moet 
je wel bewaken waar je grenzen liggen. 
Dat hebben we te weinig gedaan. Kijk 
maar naar de homo-emancipatie: het 
heeft heel lang geduurd voordat gere-
formeerde scholen geen homoseksuele 
docenten meer mochten ontslaan. En op 
islamitische scholen zijn er beslist man-
vrouwverhoudingen die niet passen bij 

het liberale gelijkheidsideaal. Dat is het 
multiculturele denken waarbij we alles 
toestaan, maar we dus ook ‘in-group’ 
intolerantie toestaan. Dat moet niet. De 
zelfontplooiing van het kind staat voor-
op. Je wil daarom kinderen beschermen, 
soms zelfs tegen hun ouders.’ <

‘Opvoeden is  
niet de wereld  
buitensluiten’
In J/M magazine wijst ontwikkelings-
psycholoog Steven Pont op de invloed 
van extreme opvoedstijlen. Hij pleit 
ervoor om kinderen zoveel mogelijk 
te leren omgaan met invloeden van 
buitenaf. 

‘In de hulpverlening wordt uitgegaan 
van beschermende en bedreigende 
factoren voor een kind. Een extreme 
opvoedstijl hoort bij de bedreigende, al 
maakt het uit in hoeverre die is ingebed 
in beschermende. Als deze kinderen 
zeggen “het heeft me verrijkt, maar ik 
ga het zelf wel anders doen”, dan be-
staat de kans dat ze dat zeggen uit een 
verborgen loyaliteit naar hun ouders. En 
die gaat ver, bij kinderen. Hoe extremer 
de opvoeding, hoe groter de kans op ex-
treem gedrag later. Neem Kim Holland, 
dochter van Jehovah’s Getuigen. Niet dat 
alle kinderen van Jehovah’s Getuigen 
de porno-industrie ingaan, maar als ie-
mand jarenlang gevormd wordt op een 
manier die niet bij hem past, raakt hij 
vervormd. De meeste mensen die op late-
re leeftijd in therapie gaan, doen dat om 
die vervorming eruit te krijgen en uit te 
zoeken wie ze echt zijn. Als ouders moet 
je kijken naar wie je kind is en helpen zijn 
talent te ontwikkelen. Opvoeden is niet 
een deel van de wereld buitensluiten. Ze 
zullen later altijd in aanraking komen 
met verleidingen als snoep, tv, seks en 
drank. Opvoeden is ze de instrumenten 
aanreiken hoe daarmee om te gaan.’

	LEVENSBESCHOUWING

Religieuze feesten op de openbare school
 Van tijd tot tijd wordt gediscussieerd over religieuze feestdagen in het open-
baar onderwijs. Tijdens de afgelopen paasdagen kwam een school in Huizen 
in het nieuws, nadat het paasfeest werd omgedoopt tot lentefeest. Critici 
vonden dat daarmee de christelijke oorsprong van het feest wordt ontkend. 

Op openbare basisschool De Nieuwe Wereld in Purmerend wordt het paas-
feest wel ‘gewoon’ gevierd. Ook wordt uitgelegd wat Pasen voor veel men-
sen betekent. Op de website beschrijft de school dat ‘christenen met Pasen 
de opstanding van Jezus uit de dood vieren’ en dat ‘joden tijdens Pesach 
de bevrijding van het joodse volk uit Egypte vieren’. De school voegt er 
aan toe: ‘Naast de religieuze beleving van het paasfeest zijn er ook allerlei 
wereldlijke paasgebruiken zoals de vroegere lentefeesten, het aansteken 
van lentevuren, de paashaas als lentebrenger, eieren versieren en eieren 
zoeken.’ Een ontspannen beschrijving van een traditionele viering. En daar 
gaat het misschien wel om: de juiste houding tegenover van oorsprong 
religieuze gebeurtenissen en verschijnselen die inmiddels een veel bredere 
culturele en maatschappelijke betekenis hebben gekregen.

‘Leer kinderen te filosoferen  
over religie’
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  MUZIEKPROJECT		

Jonge componisten  
laten van zich horen
Ensemble Asko | Schönberg voert stukken uit die zijn gecomponeerd door leerlingen 
met muziek in hun eindexamenpakket. Het openbare Spinoza Lyceum in Amsterdam 
is een van de scholen die aan het project Notepad meedoen.

Cultuur en muziek zijn belangrijk 
voor deze middelbare school 
in Amsterdam-Zuid. Muziek-
docent Rolf Haak vertelt dat 

de Amsterdammers zich hebben laten 
inspireren door scholen in onder andere 
Apeldoorn en Deventer en het orkest  
De Ereprijs om muziekstukken te laten 
uitvoeren die door leerlingen zijn ge-
componeerd. Ensemble Asko | Schönberg 
met Notepad viel volgens Haak ‘als een 
geschenk uit de hemel’. Hij noemt het 
compositieproject ‘een prachtig mid-
del om leerlingen door middel van een 
soort meesterproef te laten zien wat ze 
allemaal hebben opgestoken en in hun 
mars hebben’. Het aantal deelnemers is 
dit jaar beperkt, rekent hij voor: ‘Er doen 
nu zeven vwo’ers en één havist aan mee.’
Componeren gaat niet meer op papier, 
zoals in de tijd van Bach, Mozart en Beet-
hoven. Ook hier hebben computers hun 
plaats opgeëist met digitale muzieknota-
tieprogramma’s. Op het Spinoza Lyceum 
maken ze gebruik van het programma 
Sibelius. Daarmee kunnen composities 
vooraf worden beluisterd. Dat heeft 
voordelen, zegt de als klassiek violist op-
geleide Haak, maar ook nadelen. ‘In het 
echt gaat er wel eens iets mis en daar kun 
je van leren. Een computer maakt geen 
vergissingen, improviseert ook niet.’ 

Geen gepiep en gekraak
Een van de deelnemers dit jaar aan Note-
pad is Izak de Dreu uit 5 havo. Hij speelt 
piano, orgel en accordeon, ‘dus alles 
waar toetsen op zitten’. Hoewel compo-
neren tegenwoordig dus op de computer 
kan, houdt hij ervan om dat soms juist 
op papier te doen, ook buiten school.  

‘Ik wil verder in de muziek. Hopelijk word 
ik toegelaten tot een conservatorium. 
Wat ik wil, is terug naar echte muziek, 
dus geen gepiep en gekraak meer dat 
niemand wil horen.’ Een voorbeeld voor 
hem is de hedendaagse componist Arvo 
Pärt uit Estland, die bekend is van onder 
andere Spiegel im Spiegel.
Voor de 6 vwo-leerlingen Helene Pruym-
boom (piano) en Hanneke Prummel 
(zang) neemt muziek weliswaar ook een 
groot deel van hun leven in, maar zij  
willen er niet professioneel in verder.  
Helene: ‘Het lijkt mij leuk om voor een 
grote productie auditie te doen. Muziek 
blijft er altijd bij als hobby en die mag 
best uit de hand lopen, maar ik ga ge-
woon rechten studeren.’ Ook Hanneke 

vindt muziek erg leuk, ‘maar je moet 
wel twee keer nadenken of je erin verder 
wil, want wat kun je ermee worden?’. Zij 
overweegt pedagogiek te gaan studeren. 

Uitvoeringen
De composities van de leerlingen zijn 
in maart uitgevoerd in de aula van het  
Ignatius Gymnasium in Amsterdam, 
een van de andere scholen die dit 
schooljaar aan Notepad meededen. De 
andere deelnemende scholen waren het 
Barlaeus Gymnasium en Vossius Gym-
nasium in Amsterdam en het Stedelijk 
Gymnasium Haarlem. < Deelname aan 
Notepad kost 20 euro per leerling. Meer 
informatie: www.askoschoenberg.nl 
(>educatie>voortgezet onderwijs). 

Rolf Haak met leerlingen die hebben meegedaan aan Notepad.
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	 IDENTITEIT

Bevlogen openbare school  
zet zich op de kaart
De belangstelling voor de nieuwe openbare basisschool Villa Nova in Kampen is 
groter dan verwacht. De openbare identiteit in combinatie met het onderscheidende 
onderwijsconcept spreekt veel ouders aan.

Het is het eerste schooljaar van 
Villa Nova in Onderdijks, een 
nieuwbouwwijk in Kampen 
met veel tweeverdienersge-

zinnen. De naastgelegen protestants-
christelijke basisschool Stroomdal werd 
in 2008 geopend. Deze school is nu met 
ongeveer 300 leerlingen veel groter dan 
Villa Nova, maar als het aan de jonge en 
bevlogen locatieleider Duncan Hulleman 
ligt, zal zijn nog kleine openbare school 
groeien naar zeker 150 kinderen. 
‘Nu wij er zijn, is er keuze voor ouders in 
onze wijk. Dat is beter dan alleen chris-
telijk onderwijs aanbieden.’ Het streven 
voor dit schooljaar om 30 leerlingen 
te krijgen, is gehaald. De teller op Villa 
Nova staat op 35, verdeeld over groep 1 
tot en met 6. In het schooljaar 2016-2017 
zullen er leerlingen zijn in alle acht leer-
jaren. Er is volgens Hulleman niet alleen 
belangstelling uit de wijk, maar uit heel 
Kampen.

Thuis
‘Wij willen ons onderscheiden met ons 
eigen concept. Van onze algemeen-direc-
teur Rudi Meulenbroek van de Stichting 
Openbaar Onderwijs Kampen kregen 
we alle ruimte om dat in te vullen. We 
hebben letterlijk van de grond af aan een 
school kunnen opbouwen waarin kin-
deren vrijheid hebben en zich echt thuis 
kunnen voelen.’ 
Leerlingen van verschillende leeftijden 
zitten door elkaar in ‘huiskamers’, zoals 
Hulleman de lokalen noemt. ‘Bij ons geen 
vierkante hokken met tafeltjes en stoel-
tjes, elke huiskamer ziet er anders uit 

en heeft twee verdiepingen. Bij ons ook 
geen vaste plaatsen. De kinderen kun-
nen kiezen waar ze gaan zitten. Thuis 
zitten ze ook niet de hele tijd op dezelfde 
plek. Bij de lunch – we werken met een 

continurooster - zitten de kinderen uit 
de groepen 3 tot en met 6 bij elkaar en 
helpen elkaar. Het is echt een aanwinst 
om de populatie te mixen. Je ziet dat de 
oudere leerlingen de jongere helpen met 
broodjes smeren. Ze spelen samen in de-
zelfde omgeving, komen elkaar tegen. 
Ze zijn geen klasgenoten meer, maar 
schoolgenoten. Het is hier net als thuis, 
waar je ook met verschillende leeftijden 
samenleeft.’

Welkom
De openheid die de school wil uitstra-
len, blijkt bijvoorbeeld uit de mogelijk-
heid voor ouders om de school binnen te 
wandelen en hun kinderen naar de klas 
te brengen. ‘We hebben geen hek om 
het plein en de deur staat open. Bij veel 
scholen zie je nog dat de ouders buiten 
het hek staan te wachten. Bij ons is dat 
echt anders. We willen juist heel graag 
dat ouders binnenkomen. Niet alleen 
om hun kind te brengen, maar ook om 
kennis met elkaar te maken, met elkaar 
koffie te drinken en te praten. Dat kan in 
onze centrale hal. Wij verwachten van 

ouders dat ze betrokken zijn bij het on-
derwijs aan hun kind en bij de school. 
We willen dat goed onderwijs een ge-
deelde passie is van de school, de leer-
lingen en de ouders samen. Dat zeggen 

we ook heel duidelijk bij de aanmelding. 
We gaan bij nieuwe leerlingen altijd op 
huisbezoek. Persoonlijke betrokkenheid 
en elkaar inspireren, daar gaat het bij 
ons om.’

Alles in de cloud
ICT heeft een centrale plaats in het on-
derwijs op Villa Nova. ‘Niet als doel op 
zich, maar als middel voor inspirerend 
onderwijs. Ik geloof niet in een lokaal 
met een paar vaste computers waar de 
leerlingen om de beurt 10 minuten ge-
bruik van kunnen maken. Dat concept is 
sterk achterhaald. Wij werken allemaal 
op een chromebook, alle kinderen - ook 
de kleuters - en ik ook. Het enige wat wij 
hiervoor nodig hebben, is een goede sta-
biele internetverbinding. Geen server, 
want alles zit in de cloud. Het werkt pri-
ma en het scheelt enorm in de beheer- en 
onderhoudskosten.’ 
Villa Nova heeft bewust niet gekozen 
voor het concept van O4NT, het iPad-
initiatief voor de Steve Jobsscholen van 
Maurice de Hond. ‘Voor ons gevoel ligt de 
nadruk daar te veel op de iPad. We wer-

‘Nu wij er zijn, is er keuze in deze wijk’
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Geen lokalen, 
maar huiskamers 

met twee 
verdiepingen

ken met 21st century skills, maar onze 
leerlingen werken ook op papier. Ze moe-
ten met een pen leren schrijven, alleen 
al omdat dat goed is voor hun motoriek.’
Belangrijk voordeel van het gebruik van 
ICT is volgens Hulleman dat ouders en 
leerkrachten voortdurend op de hoogte 
kunnen blijven van de ontwikkeling 
van elk kind. ‘Reguliere rapporten zijn 
bij ons verleden tijd. Wij hebben binnen 
de elektronische leeromgeving het Villa 
Nova-script, waarin het e-portfolio van 
de leerlingen staat. De kinderen kunnen 
hun script gebruiken om aan hun ouders 
te laten zien waar ze trots op zijn. Of aan 
opa en oma, maar dan moeten die na-
tuurlijk wel internet hebben’, grapt Hul-
leman. De school heeft het Villa Nova-
script kunnen ontwikkelen met steun 
van het innovatieprogramma Onderwijs 
Pioniers van de Onderwijscoöperatie en 
de denktank Kennisland.

Inspiratiekalender
De openbare identiteit van Villa Nova 
komt tot uiting in de manier waarop 
de school op basis van diversiteit aan-
dacht heeft voor levensbeschouwelijk 
onderwijs. ‘Als openbare school zijn wij 
natuurlijk toegankelijk voor alle kin-
deren, ongeacht hun geloof, cultuur of 
levensovertuiging. We beginnen elke 
dag met een opening waarin geloof, 
cultuur en levensovertuiging centraal 
staan.’ Dat doet de school overigens 
niet digitaal, maar met behulp van de 
inspiratiekalender openbaar onder-
wijs. VOS/ABB heeft deze kalender in 
samenwerking met uitgeverij Kwintes-
sens samengesteld. <

Duncan Hulleman bij ‘zijn’ nieuwe 
openbare school in Kampen: ‘Geen 

rapport meer, maar een e-portfolio’.

Inspiratiekalender bestellen
De inspiratiekalender openbaar onderwijs is gebaseerd op de kernwaarden van 
de openbare en algemeen toegankelijke scholen. De kalender bevat 150 lesideeën 
voor de onderbouw en bovenbouw.

Als uw school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de inspiratiekalender openbaar 
onderwijs voor 14,95 euro per stuk bestellen (niet-leden betalen 16,95 euro. De prij-
zen zijn exclusief btw en verzendkosten). Stuur een e-mailtje naar secretariaatver-
eniging@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bestelling kalender’, het aantal kalen-
ders dat u wilt, uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarop u 
de kalender(s) wilt ontvangen.

  IDENTITEIT		
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	MAATWERKDIPLOMA
TEKST: LUCY BEKER
BEELD: HARRY TIELMAN

Meer leren en nooit  
meer zittenblijven
Ineens is er politieke aandacht voor de mogelijkheid om scholieren op verschillende niveaus 
eindexamen te laten doen. Een nieuw idee? Nee, het is wettelijk allang mogelijk, maar 
scholen doen het niet. Uitzondering is de vmbo-locatie Leon van Gelder van het openbare 
Reitdiep College in Groningen. Daar gebeurt het wel. ‘We doen het voor de kinderen, voor 
die twinkeling in hun ogen.’

Op het plein voor het modern 
vormgegeven gebouw van 
de locatie Leon van Gelder in 
de stad Groningen groepen 

wat tweedeklassers bij elkaar. Of ze we-
ten dat ze op een bijzondere openbare 
school zitten? Even doorvragen en dan: 
‘O ja, we doen onze vakken op verschil-
lende niveaus’. Een meisje: ‘Ik doe vmbo-
k, vmbo-t én havo’. Ze lacht erbij. ‘Ja, jij 
bent goed in Engels’, zegt een jongen, en 
dan tegen mij: ‘Daar helpt ze me wel eens 
mee. Ik ben zelf beter in wiskunde, dat 
doe ík op havo-niveau’. 
Het is een notendop waar het om gaat. 
Deze leerlingen, die van de basisschool 
kwamen met adviezen voor vmbo-b, 
vmbo-k en vmbo-tl, zitten door elkaar 
in gemengde klassen, drie jaar lang. Ze 
werken aan dezelfde vakken, onder lei-
ding van dezelfde docenten, maar ieder 
op hun eigen niveau, en dat kan per vak 
verschillen. Doen ze een vak beter dan 
verwacht, dan mogen ze dat vak op een 
hoger niveau volgen. Cijfers krijgen ze 
niet, wel beoordelingen. Cijfers zijn ook 
niet nodig, want zittenblijven kan niet. 
Ze werken elk jaar verder op hun eigen 
niveau. 

Niet even sterk
Vestigingsdirecteur Hiltje Rookmaker 
legt graag uit waarom haar school het 

zo aanpakt. ‘Er zijn niet veel kinderen die 
in alle vakken even sterk zijn. De een is 
beter in talen, de ander in exacte vakken. 
Maar het Nederlandse onderwijssysteem 
zit zo in elkaar, dat ze alle vakken op 
hetzelfde niveau moeten doen. Daarom 
worden ze in het algemeen geplaatst op 

het niveau van hun zwakste vak. Voor de 
andere vakken hoeven ze zich dan niet 
meer in te spannen, ze leren weinig en 
vervelen zich. Of ze worden nét een ni-
veau hoger geplaatst en moeten dan heel 
hard werken voor de vakken waarin ze 
minder goed zijn, om daar zesjes voor te 
halen. Dat gaat dan ten koste van hun 
betere vakken: daar halen ze vervolgens 
ook nog maar zesjes voor. Dat levert frus-
traties op. In beide gevallen raken leer-
lingen gedemotiveerd. Ik heb veel liever 
dat ze de vakken die ze goed kunnen, op 
een hoger niveau doen, en de andere vak-
ken met een normale inspanning op een 
lager niveau. Dat vinden ze zelf ook fijner. 
Je ziet die twinkeling in hun ogen, als ze 

horen dat ze een vak op een hoger niveau 
mogen doen.’

Vier onderwijsteams
De Leon van Gelderschool - 625 leerlin-
gen - werkt al vele jaren zo. Met vier 
onderwijsteams die elk lesgeven aan 

één leerjaar. Zij blijven bij hun klassen, 
jaar na jaar. ‘Want voor dit systeem is 
het nodig dat de leraren hun leerlingen 
kennen. Zij bepalen immers per vak op 
welk niveau elke leerling werkt’, aldus 
Rookmaker. Elk lesuur begint met ge-
zamenlijke instructie in een kring. ‘In 
een kring kan iedereen elkaar aankij-
ken, niemand zit tegen ruggen aan te 
kijken. Daarna gaan de leerlingen in 
zogenoemde ‘tafelgroepen’ zelfstan-
dig verder werken. Dat zijn heterogene 
groepjes, waarin ze elkaar mogen hel-
pen, sterker nog: ze leren elkaar om hulp 
te vragen. Omdat het per vak verschilt 
wie op het hogere niveau zit, wisselen 
de verhoudingen steeds, en ontstaat er 

‘Elk jaar werken ze verder  
op hun eigen niveau’
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gelijkwaardigheid en respect voor el-
kaar. Dat is de kracht van het systeem.’

Het diploma
In het vierde jaar kiezen de leerlingen het 
vakkenpakket voor het eindexamen. ‘Als 
een leerling met één vak op een lager ni-
veau zit dan de andere vakken, dan kan 
hij dat vak laten vallen en op een hoger 
niveau eindexamen doen’, zegt Rookma-
ker. ‘Welk diploma ze vervolgens krijgen? 
Ja, dat blijft dus ook hier het diploma voor 
het laagste niveau waarop ze hebben ge-
presteerd, zo is de wet. Een kind dat 3 vak-
ken op vmbo-k-niveau heeft gedaan en 
de rest op vmbo-t-niveau, misschien zelfs 
één vak op havo-niveau, krijgt toch een 
vmbo-k-diploma. Maar hij krijgt wel een 
certificaat mee en een portfolio waaruit 
blijkt dat hij een aantal vakken heel goed 
heeft gedaan. Omdat vmbo geen eindon-
derwijs is, hebben ze daar echt wat aan. 
De ROC’s in Groningen weten inmiddels 
dat onze leerlingen vaak meer kunnen 
dan het diploma aangeeft. Zij houden 
daar waar mogelijk rekening mee, zodat 
de leerlingen zich meer op andere vak-
ken kunnen richten. Ze blijven dus ook in 

Hiltje Rookmaker: ‘Ik heb liever dat ze de vakken waarin ze goed zijn, op een hoger niveau doen.’

het vervolgonderwijs profijt houden van 
onze aanpak.’

Vergt veel
Als er zoveel voordelen aan zitten, 
waarom werken dan zo weinig scho-
len zo? Rookmaker: ‘Omdat het veel 
vergt van docenten om in één klas op 
vier niveaus les te geven. Basisscholen 

doen het vaak wel, maar daar zijn de 
methodes erop gemaakt, die geven al 
gedifferentieerde opgaven. In het voort-
gezet onderwijs is alle lesstof gericht op 
klassikale lessen en de docenten hier 
moeten de stof dus zelf aanpassen. Le-
raren die hier komen werken, kiezen er 
bewust voor. Ze zien dat het werkt, en 
dat geeft veel voldoening.’
Intussen scheelt het de Nederlandse staat 
veel geld dat er op deze openbare vmbo-

‘Cijfers werken zesjescultuur  
in de hand’

school nooit kinderen blijven zitten. 
Rookmaker: ‘Dat is zo, maar het belang-
rijkste is toch dat het beter is voor de kin-
deren. Want niets is zo demotiverend als 
blijven zitten op een paar tienden van een 
punt. Uit onderzoek is gebleken dat een 
leerling daar ook niet beter van wordt.’ 
Op het Leon van Gelder krijgen de leer-
lingen alleen in het laatste jaar te ma-

ken met cijfers. ‘En dan zie je meteen die 
zesjescultuur ontstaan’, zegt Rookmaker. 
‘Ze gaan natuurlijk uitrekenen hoeveel 
ze precies moeten doen om het examen 
te halen. Dat we dit systeem met zijn al-
len in stand houden, snap ik echt niet. 
Ik hoop dat de huidige aandacht van de 
politiek meer scholen inspireert om het 
anders te doen. Dan leren kinderen meer 
en blijven ze gemotiveerd. Ik gun het die 
kinderen zo’. <
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TEKST MARIEKE BUIJS
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	DIPLOMA OPENBAAR ONDERWIJS

Zo leerzaam is  
ontmoetingsonderwijs
‘Iedere leerling is welkom’, ‘wederzijds respect’ en ‘van en voor de samenleving’: het zijn 
kernwaarden van het openbaar onderwijs. Mooie woorden, maar wat moet je ermee als 
aankomend docent? Hoe behandel je die begrippen in de klas? Pabo-studenten zoeken dat 
uit tijdens hun specialisatie Openbaar Onderwijs. 

Groep 7 van een gemengde 
basisschool in Middelburg 
is druk in de zwartepieten-
discussie verwikkeld. ‘Sin-

terklaas en Zwarte Piet mogen niet ver-
anderen, het is nu eenmaal traditie in 
Nederland,’ brengt een van de leerlingen 
in. ‘Nee,’ werpt een ander tegen, ‘stieren-
vechten is in Spanje ook traditie en dat 
betekent toch ook niet dat dat niet mag 
veranderen?’ Daar moet de sint-adept 
zijn medeleerling gelijk in geven. 
Pabo-student Matthijs Ingelse (23), die 
de discussie tijdens zijn stage leidde, was 
onder de indruk van de manier waarop 
leerlingen naar elkaar luisterden en dich-
ter bij elkaar kwamen. Voor hem is het 
een schoolvoorbeeld van hoe openbaar 
onderwijs werkt. Bij gebrek aan een lei-
dend dogma dat houvast biedt bij maat-
schappelijke vragen, is er ruimte voor 
discussie tussen leerlingen die ieder 
hun eigen achtergronden, denkbeelden 
en overtuigingen hebben. Zo krijgen de 
leerlingen de kans iets van de ander op te 
steken en leren ze omgaan met verschil-
len. Om dat basisprincipe uit te dragen, 
krijgen aankomend leerkrachten op 
de Hogeschool Zeeland in Vlissingen  
colleges Openbaar Onderwijs en maken 
ze op basis daarvan lessen die ze bij hun 
stages in de praktijk brengen. 

Grote neuzen
Zo bedacht Ingelse in zijn tweede jaar 
een les over pesten en buitensluiten. Hij 
deelde plaatjes van neuzen uit aan de leer-
lingen in zijn stageklas. Kinderen met een 

grote neus mochten een snoepje pakken, 
deelde hij mee. In de tien minuten die 
volgden waren de uitverkorenen in hun 
nopjes met hun bevoorrechte positie. De 
meeste pechvogels schikten zich gela-
ten in hun lot. Maar na verloop van tijd 
ontstond er tumult. Waarom mochten de 
leerlingen met kleine neus eigenlijk geen 
snoep? Dat was toch hartstikke oneerlijk! 
‘Ik moest eerst iedereen een snoepje laten 
pakken, voordat de gemoederen weer een 
beetje tot bedaren kwamen,’ aldus Ingel-
se, ‘Daarna vroeg ik de leerlingen wat er 
was gebeurd. Degenen die geen snoepje 
mochten, vertelden dat ze zich buitenge-

sloten voelden. De mazzelaars legden uit 
dat ze zich niet hadden gerealiseerd hoe 
moeilijk de oneerlijke situatie was voor de 
anderen. We bespraken hoe makkelijk je 
voorbijgaat aan andermans gevoelens en 
hoe dat ook bij pesten soms gebeurt zon-
der dat je het in de gaten hebt.’ 

Gecompliceerde maatschappij
Het zijn dit soort experimenten die kinde-
ren voorbereiden op het leven in de echte, 
gecompliceerde en diverse maatschappij, 
denkt ook pabo-student Danique Leenders 
(23). Zij spreekt van ontmoetingsonder-
wijs en probeert haar leerlingen met el-

Pabo-student Matthijs Ingelse: ‘Toen ik die neuzen uitdeelde, gebeurde er wat in de klas’.
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kaar in gesprek te brengen, zodat ze elkaar 
leren kennen en begrijpen. Daarbij put ze 
ook inspiratie uit haar filosofieminor, ze 
introduceerde bijvoorbeeld ‘Socratische 
gesprekken’ in de klas. Na een inleiding 
in de filosofie en het gedachtegoed van 
Socrates, die stelde dat je niets kon ken-
nen als je jezelf niet kende, droeg ze haar 
leerlingen op elkaar te ondervragen op 
een manier die Socrates de ‘vroedvrouw-
techniek’ doopte, waarbij de interviewer 
de geïnterviewde aanmoedigt. 
De interviews gingen over thema’s als 
‘wat is verliefd zijn?’ en ‘maakt geld ge-
lukkig?’. De mentale flexibiliteit van de 
leerlingen verraste Leenders. ‘De kinde-
ren waren heel wijs, ze kwamen terug 
op eerder ingenomen standpunten naar 
aanleiding van het doorvragen en spie-
gelen door hun klasgenoot.’ Zo zorgen 
de gesprekken er niet alleen voor dat de 
leerlingen elkaar beter leren kennen en 
respecteren, maar cultiveren ze die open 
houding ook, stelt Leenders. En dat vindt 
ze onontbeerlijk in de multiculturele sa-
menleving. ‘We zijn eigenlijk geen Neder-
land meer, we zijn één wereld met allerlei 

nationaliteiten en ideeën en moeten niet 
klakkeloos vasthouden aan onze eigen 
uitgangspunten, maar in staat zijn onze 
standpunten te herzien.’ 

Alternatieve meningen
Toch zien de aankomend docenten wel 
een zwakke plek in het uitgangspunt dat 
kinderen van elkaar leren. Ingelse: ‘Het 
werkt alleen als er daadwerkelijk alter-
natieve meningen en ideeën leven in 
een klas.’ Hij refereert aan een vriend die 
stage loopt op een ‘zwarte’ school. In de 

Diploma openbaar onderwijs
Op verschillende pabo’s kunnen studenten kiezen voor het programma, waarmee zij 
het diploma Openbaar Onderwijs kunnen behalen. Het programma is opgezet door de 
Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB in samenwerking met de vak specialisten 
van een aantal pabo’s. Om aan te geven waar openbaar onderwijs voor staat, zijn 
in de brochure ‘DAAROM! openbaar onderwijs verbindt’ de competenties voor een  
leerkracht in het openbaar onderwijs geformuleerd. Meer informatie? Neem contact 
op met adviseurs Flora Breemer (VOO) via 036 533 1500 of Anna Schipper (VOS/ABB), 
via 0348 405 200.

‘Het werkt alleen als er daadwerkelijk 
alternatieve meningen zijn in de klas’

klas liep het gesprek over de aanslagen in 
Parijs uit de hand omdat leerlingen alle-
maal partij kozen voor de schutters. Ingel-
se denkt dat door de nog immer aanhou-
dende verzuiling van het schoolsysteem 
op sommige scholen te weinig diversiteit 
overschiet om tot een evenwichtige sa-
menstelling van ideeën te komen. ‘Bij een 
overwegend protestantse, islamitische 
of wat voor eensgezinde samenstelling 
ook, heb je geen discussie en geen vra-
gen, maar alleen bevestiging van elkaars 
denkbeelden. Het is pas leerzaam als er 
daadwerkelijk iets te bediscussiëren valt.’ 
Dat een homogene omgeving beper-
kend kan werken, ondervond pabo-
student Burcin Uzun (23) persoonlijk.  
Haar Turkse ouders stimuleerden haar 
zich door Nederlanders te omringen. Ze 
ging naar een katholieke basisschool in 
Bergen op Zoom en was in haar jeugd op 
veel plekken het enige kind van andere 
herkomst. Met Brabantse tongval vertelt 
ze dat ze haar ouders dankbaar is, om-
dat ze nu vloeiend Nederlands spreekt en 
zich hier helemaal thuis voelt. Maar nu 
ze zelf als stagiair voor een gemêleerde 
klas staat, realiseert ze zich dat die on-
derdompeling in de Nederlandse cultuur 
misschien ook beperkend is geweest. ‘Ik 
leer nu zo veel over andere culturen en 
gebruiken, bijvoorbeeld van het Irakese 
jongetje en Somalische meisje in de klas. 
Er gaan nieuwe werelden voor me open. 
Als ik het nog eens over zou mogen doen, 
zou ik meer diversiteit hebben opgezocht. 
Maar ik neem het mijn ouders niet kwa-
lijk. Zij waren 17 en 18 toen ze hier kwa-
men en deden wat zij dachten dat het 
beste voor mij was.’ <
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Essential school:  
leren wie je bent
De ‘essential school’ is in Nederland nog een relatief 
onbekend fenomeen. Traditionele vernieuwingsconcepten 
als dalton, jenaplan, montessori en vrije school kennen 
we, maar dit is een nieuw vernieuwingsconcept, 
overgewaaid uit Amerika. Steeds meer scholen omarmen 
de uitgangspunten van de essential school. Een daarvan is 
openbare basisschool Het JongLeren in Arnhem.

In Amerika zijn inmiddels zo’n 1500 
essential schools. Ied Nova, voor-
malig directeur van Het JongLeren, 
schetst het klimaat waarin de es-

sential school is ontstaan: ‘Er heerste in 
het Amerikaanse onderwijs een enorme 
toetscultuur en men was eigenlijk uit-
sluitend gefocust op cognitieve presta-
ties. Daar kwam verzet tegen, ook uit 

wetenschappelijke hoek. De essential 
school wil zich richten op de ontwikke-
ling van de héle mens.’ 

Terug naar de essentie
Toen Nova in contact kwam met de essen-
tial school, herkende ze direct de kracht 
van het concept. ‘Ik ben altijd al van me-
ning geweest dat kinderen op veel scholen 

tekort wordt gedaan. Het onderwijs is zó 
afgestemd op het gemiddelde, iedereen 
moet zich daaraan conformeren. Kinderen 
‘aan de bovenkant’ moeten maar afwach-
ten of ze uitgedaagd worden en kinderen 
‘aan de onderkant’ hebben voortdurend 
het gevoel dat ze niet deugen. Ik ben er-
van overtuigd dat ieder kind talent heeft 
en kan stralen. Daarvoor moet je het kind 
wel in staat stellen om alles te ontwikke-
len wat het in zich heeft. Je moet ervoor 
zorgen dat het kind wordt wie het in essen-
tie is. Op alle scholen waar ik heb gewerkt, 
heb ik geprobeerd om deze filosofie in de 
praktijk te brengen.’

Zelfstandig werken
Een van die scholen is Het JongLeren, die 
zeven jaar geleden onder Nova’s leiding 
startte met 33 leerlingen, van wie 11 kleu-
ters. Inmiddels staat de teller op 262 leer-

Hetty Grotendost (links) en Ied Nova: ‘Bij élk kind komt er uiteindelijk uit wat erin zit’. 
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lingen. Het JongLeren werkt volgens de 
uitgangspunten van de essential school. 
De huidige directeur, Hetty Grotenhorst, 
zegt hierover: ‘De essential school is geen 
keurslijf. Elke school die de uitgangspun-
ten omarmt, concretiseert die op eigen 
wijze.’
Het JongLeren heeft gekozen voor een in-
vulling met ‘atelieronderwijs’. De leerlin-
gen volgen ’s ochtends tot 11.15 uur in hun 
eigen groep een aantal verplichte vak-
ken. Tijdens die lessen werken ze volgens 
een methode en de regie ligt volledig bij 
de leerkracht. Vanaf 11.15 uur gaan de 
leerlingen met hun eigen leerkracht naar 
het taal-, reken- wereld- of kunstatelier, ’s 
middags wordt nog een keer gerouleerd. 
In de ateliers ligt de regie bij de leerlingen 
zélf. ‘Bij ons zijn de leerlingen dus twee-
derde van de dag zelfstandig aan de slag’, 
benadrukt Grotendorst. 

Leerlingen mogen zelf bepalen  
hoe ze de doelen bereiken

Nieuwsgierigheid voeden
Wie rondloopt op Het JongLeren merkt 
al snel dat de leerlingen deze vrijheid 
uitstekend aan kunnen. ‘Kinderen zijn 
van nature nieuwsgierig. Wij voeden die 
nieuwsgierigheid en leren de kinderen om 
hun hersenen goed te gebruiken. Het gaat 
er niet zozeer om dat ze allerlei feitjes uit 
hun hoofd leren maar dat ze open staan 
voor de wereld en een onderzoekende, kri-
tische houding krijgen’, zegt Grotendorst.
In de ateliers zijn de leerlingen niet zo-
maar in het wilde weg aan het werk. 
Jaarlijks zijn er vijf aansprekende the-
ma’s, waar alle groepen aan werken. Voor 
alle groepen zijn atelierdoelen geformu-
leerd die élke leerling moet halen. Er zijn 
dus doelen voor rekenen, taal, kunst en 
wereldoriëntatie. Deze doelen zijn afge-
stemd op de individuele leerling. In alle 
ateliers zijn talloze prachtige materialen 
aanwezig die de leerlingen kunnen ge-

bruiken om aan de doelen te werken. Een 
rijke leeromgeving pur sang.

Doelgericht aan de slag
Wat kenmerkend is voor Het JongLeren: 
de leerlingen mogen zelf bepalen hoe ze 
die doelen bereiken. Grotendorst legt uit: 
‘De leerkracht voert met alle individuele 
leerlingen leergesprekken. Daarin wordt 
besproken aan welk doel de leerling gaat 
werken, hoe hij dat gaat aanpakken, wat 
hij ermee wil bereiken en op welke ma-
nier hij gaat bewijzen dat hij het doel be-
reikt heeft. Die bewijzen komen in een 
portfoliomap. Wanneer de leerlingen aan 
het werk zijn, fungeert de leerkracht als 
coach. In de praktijk merk je dat sommige 
leerlingen veel begeleiding nodig heb-
ben, anderen veel minder. Die kun je bij 
wijze van spreken twee weken hun gang 
laten gaan met hun persoonlijke plan.’

Uitgangspunten  
Essential School
• leren je hersens te gebruiken
• alle leerlingen halen resultaten
• leerling als werker, leerkracht 

als coach
• saamhorigheid, vertrouwen, 

respect en fatsoen
• tegemoetkomen aan  

individuele behoeften en  
verschillen

• gelijkheid: iedereen doet ertoe
• gezamenlijke verantwoordelijk-

heid
• de juiste dingen doen op het 

juiste moment
• de diepte in met leerlingen
• tonen van meesterschap

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die he-
lemaal geen eigen plan willen maken, 
maar liefst aan de slag gaan met uitge-
werkte opdrachten van de leerkracht. 
Die ruimte is er ook. In elk atelier zijn 
opdrachten voorhanden, waarmee de 
kinderen alle doelen kunnen bereiken. 

Vertrouwen 
‘Deze manier van werken vraagt heel 
veel van leerkrachten. Niet iedereen kan 
en wil op deze manier werken. Je moet 
als leerkracht dúrven vertrouwen op de 
kinderen. Daarvoor is het van belang ze 
heel goed te kennen, maar ook te erken-
nen dat ze zijn zoals ze zijn. Je gaat echt 
uit van het individuele kind. Je moet de 
talenten van het kind zien, inspelen op 
wat het zegt en doet, meegaan in de ma-
nier waarop het zijn leerdoelen wil berei-
ken, uitdagen en in de gaten houden dat 
het kind lerend bezig is in de zone van 
zijn naaste ontwikkeling’. Grotendorst 
klinkt bevlogen. Ze heeft zelf jarenlang 
voor een groep gestaan weet dus precies 
waar ze het over heeft. 
Het JongLeren werkt inmiddels zeven 
jaar volgens de uitgangspunten van de 
essential school. Grotendorst en Nova 
zijn in die jaren bevestigd in hun peda-
gogische visie. Nova: ‘Bij élk kind komt er 
uiteindelijk uit wat erin zit. Elk kind doet 
het op zijn eigen manier en in zijn eigen 
tempo. Dat is niet erg. Het gras gaat echt 
niet harder groeien als ik eraan trek. Dat 
geldt ook voor kinderen.’ <

  INNOVATIE		

Meer weten?
De Leerschool verzorgt lezin-
gen en workshops die zijn ge-
inspireerd op Essential Schools 
(www.deleerschool.nl). Rikie van 
Blijswijk schreef een toegankelijk 
boek, waarin ze drie Amerikaanse 
Essentials Schools portretteert en 
zowel leerlingen als leerkrachten 
aan het woord laat: The Essential 
Schools in de VS. Scholen die je leren 
wie je bent (2014).
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Mediawijs is veel meer dan alleen  
knoppenkennis

Een rector die is geschorst omdat hij kinderporno heeft gedownload. Leerlingen die via 
sociale media op steeds jongere leeftijd seksueel getinte foto’s en filmpjes met elkaar 

delen. De voortgaande digitalisering vereist een nieuw bewustzijn.

De afgelopen tijd was er veel 
nieuws uit de virtuele we-
reld. Zo kwam de rector van 
Het 4e Gymnasium in Am-

sterdam er zelf mee dat hij ervan werd 
verdacht kinderporno te hebben ge-
download. Hij erkende direct schuld en 
werd door zijn bestuur geschorst. Hoewel 
hij aangaf ‘nooit iets oneerbaars’ met een 
kind of jongere te hebben gedaan, was de 
verontwaardiging uiteraard groot.
Kort daarvoor kwam het 1V Jongerenpa-
nel, onderdeel van de actualiteitenru-
briek op televisie EenVandaag, met het 
nieuws dat jongeren het sturen van een 
seksueel getinte foto’s, filmpjes en be-
richtjes steeds normaler vinden. Eén op 

de zeven doet dat wel eens via WhatsApp 
of andere sociale media, zonder zich daar 
verder zorgen over te maken. Zeven op de 
tien kennen jongeren in hun omgeving 

van wie dergelijk materiaal in omloop is. 
Uit onderzoek in opdracht van Media-
wijzer.net, waarvan de resultaten in 
maart bekend werden, blijkt dat er te-

genwoordig kinderen van twee jaar zijn 
die al weten hoe een smartphone werkt. 
Maar er zijn er ook die daar ‘pas’ op hun 
zevende kennis mee maken. Een enquête 

van de NOS wees onlangs uit dat er in het 
voortgezet onderwijs verschillend wordt 
omgegaan met smartphones. Er zijn nog 
scholen die ze per se niet in de klas wil-
len, maar de meeste staan dat wel toe. 
Leerlingen mogen ze bijvoorbeeld gebrui-
ken voor educatieve apps.

Proactieve mediaopvoeding
Het mag duidelijk zijn: de digitale ont-
wikkelingen gaan snel. Justine Pardoen 
van Bureau Jeugd en Media verzorgt 
daarom op scholen informatiebijeen-
komsten voor ouders en leraren. Ook 
geeft ze gastlessen aan leerlingen. Ze 
benadrukt het belang van een proactie-
ve mediaopvoeding. ‘Mediawijsheid is 
veel meer dan alleen knoppenkennis en 
weten hoe je iets opzoekt. Mijn ervaring 
is dat leerlingen minder weten over di-
gitale media dan ze zelf denken. Ze heb-
ben vaak niet door wat de gevolgen zijn 
van hun gedrag, waar de grenzen liggen. 

‘Leerlingen weten minder over  
digitale media dan ze zelf denken’

Informatieavond of gastles?
Bureau Jeugd en Media in Amsterdam verzorgt door het hele land informatieavonden 
en gastlessen over mediawijsheid. 

Justine Pardoen: ‘We kunnen een algemene ouderavond  
geven, maar deze ook helemaal op specifieke wensen toesnij-
den. Hoe kun je je kind helpen goed om te gaan met games, 
sociale media, seks in de media en de afleiding door smartpho-
nes bij het maken van huiswerk?’ Ook de gastlessen aan leer-
lingen kunnen op specifieke wensen worden toegesneden. In 
alle gevallen gaat het erom kinderen te leren reflecteren op de  
betekenis van digitaal burgerschap in de 21e eeuw. < Ga voor 
meer informatie naar www.bureaujeugdenmedia.nl.
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Daar moeten ze zich van bewust worden, 
samen met anderen. Het is belangrijk om 
ze te leren hierover na te denken, om ze 
ook op dit gebied op te voeden tot verant-
woordelijke volwassen burgers.’ 
Er gebeurt in de scholen van alles op het 
gebied van sociale media, maar volgens 
Pardoen weet lang niet iedereen wat. ‘Als 
ik op scholen doorvraag, blijkt dat er al 
veel ervaring is met incidenten. Niet al-
les komt bij de schoolleiding terecht en 
natuurlijk hoeft niet alles in het straf-
recht te worden getrokken. Sommige 
dingen kun je pedagogisch oppakken. 
Iedereen doet het op zijn eigen manier.’ 
Pardoen benadrukt dat scholen er verstan-
dig aan doen te beseffen wat er mis kan 
gaan. ‘Niet alles kun je van tevoren beden-
ken, maar in het schoolveiligheidsplan zou 
je wel kunnen opnemen hoe je in bepaalde 
gevallen dient te handelen.’ Als voorbeeld 
noemt ze een school die te maken kreeg 
met een bangalijst, een lijstje dat digitaal 
de ronde doet met daarop namen van 
meisjes die gemakkelijk tot seks zouden 
zijn over te halen. Banga is straattaal voor 
slet. ‘Voor zover ik dat heb kunnen zien, 
heeft die school daar goed op gereageerd. 
Er is met alle betrokkenen over gepraat. 
Niet om schuldigen aan te wijzen, maar in 
termen van verantwoordelijkheid. De wijk-
agent was erbij en ook ouders en het maat-
schappelijk werk. Toevallig gaf ik daar een 
gastles, toen een van de meisjes die op die 
lijst stond zelf aangaf dat het voor haar nog 
niet klaar was. Kennelijk miste zij een af-

ronding. Dat heb ik teruggekoppeld naar de 
school. Het gaat erom dat je zorg verleent, 
dat ook deze kinderen zich veilig voelen, dat 
ze weer naar school kunnen gaan.’
Een belangrijke boodschap die Pardoen 
heeft, is dat ouders en scholen zich niet 

angstig hoeven op te stellen tegenover 
de voortschrijdende digitale mogelijk-
heden. ‘Bang zijn hoeft niet, maar we 
moeten ons altijd wel blijven afvragen 
welke gevolgen ons gedrag heeft, ook in 
de digitale wereld.’ <

Veiligheid door openheid
Een school die dit schooljaar met sexting te maken kreeg, is O.R.S. Lek en 
Linge in Culemborg. 

Sexting is het versturen van seksu-
eel getinte foto’s en filmpjes. In het 
geval in Culemborg ging het om een 
meisje dat dergelijke beelden digi-
taal had verzonden naar een jon-
gen, die ze vervolgens doorstuurde 
naar anderen. Directeur-bestuurder 
Joost van Rijn van Lek en Linge be-
sprak dit in alle openheid met de 
leerlingen, de ouders en alle perso-
neelsleden. Bang voor imagoschade 
voor zijn school was hij niet. 
‘Openheid is in zulk soort situaties 
juist heel belangrijk. Ik heb zoveel 
positieve reacties gekregen op de 
manier waarop wij het hebben 
aangepakt. We willen een veilige 
plek zijn voor alle leerlingen, dus 
dan moet je ook dit met iedereen 
bespreken. Het gaat erom dat er een 
bewustzijn ontstaat over wat wel 

en niet kan. Dat geldt ook voor soci-
ale media. We hebben er natuurlijk 
ook voor gezorgd dat onze school 
voor het meisje weer een veilige 
plek werd.’ 
Volgens Van Rijn past sexting bij het 
opzoeken van grenzen, wat zo karak-
teristiek is voor pubers. Maar niet 
alle leerlingen hebben volgens hem 
in de gaten wanneer ze die grenzen 
overgaan. ‘Kinderen maken fouten, 
net als volwassenen overigens. Daar 
kunnen ze van leren.’ Als het bewust-
zijn niet komt, kan volgens de Culem-
borgse rector worden teruggevallen 
op wettelijke regels. ‘Kijk, sexting is 
in feite het verspreiden van kinder-
porno. Dat is wettelijk verboden. Als 
je ze dat vertelt, zie je dat het bij som-
mige leerlingen pas echt doordringt 
waar het over gaat.’ 
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	TALENTONTWIKKELING

Ruim baan voor sporttalent
Basisschool La Res in Enschede investeert al jaren flink in het bewegingsonderwijs van alle 
leerlingen. Vanaf deze zomer start een speciaal programma voor de sporttalenten die op school 
zitten. Mede dankzij deelname aan de pilot Flexibele Onderwijstijden is er heel veel mogelijk.

Bewegingsonderwijs is al jaren 
een speerpunt voor La Res. ‘Er is 
steeds meer onderzoek waaruit 
blijkt dat sporten en bewegen 

een positief effect hebben op het welbe-
vinden en de leerprestaties van kinde-
ren. Daarom krijgen al onze leerlingen 
twee uur per week gym. Eén uur van de 
eigen leerkracht en één uur van een vak-
leerkracht. We gaan bij de gemeente een 
subsidie aanvragen om alle leerlingen 
nog een derde uur gym te kunnen aan-
bieden’, zegt directeur Renate Klokman.

Oog voor talenten
Maar afgezien van deze ‘schoolbrede’ in-
zet gaat La Res haar pijlen richten op de 
motorisch getalenteerde leerlingen. Re-
nate Klokman zegt daarover: ‘Wij zijn al 
jarenlang een begaafdheidsprofielschool 
met een passend aanbod voor cognitief 
getalenteerde leerlingen. Maar kinderen 
kunnen ook op een ander vlak talent heb-
ben, bijvoorbeeld op motorisch, muzikaal 
of creatief gebied. We hebben besloten om 
vanaf komend schooljaar een speciaal 
programma te gaan aanbieden aan de 
sporttalentjes.’ 

Nog beter bewegen
Wie de sportieve talenten zijn, wordt in 
kaart gebracht door de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. Ook het programma 
voor deze beweegtalenten komt uit hun 
koker. ‘De HAN ontwikkelt een toolbox 
met variatie aan bewegingsactiviteiten 
waardoor deze kinderen nóg beter gaan 
bewegen. Betere bewegers worden ook 
betere sporters. Dit programma versterkt 
dan ook de sportspecifieke ontwikkeling 
van het kind. Want veel kinderen die 

den. ‘Alle kinderen kunnen bij ons acht 
verlofdagen per jaar opnemen. De een 
neemt vrij voor de Efteling of familie-
bezoek, de ander gaat op vakantie, maar 
de verlofdagen zijn ook heel handig voor 
de sporttalenten.’ De zoon van Mariel 
Koopmans zit in groep 8 en voetbalt 
bij FC Twente. Zij weet uit ervaring hoe 
belangrijk de flexibele schooltijden zijn 
voor de topsporters in de dop. ‘Rutger 
kan hier bijvoorbeeld vrij nemen voor 
een trainingsstage of toernooi, hij kan er 
zelfs een dagje aan vastplakken om goed 

aan het speciale bewegingsprogramma 
meedoen, zijn al zeer actieve sporters.’ 
Een deel van hen heeft de potentie om 
na de basisschool naar een LOOT-school  
(topsporttalentschool) te gaan.

Flexibele onderwijstijden
De kinderen die al op een hoog niveau 
sporten, profiteren overigens niet alleen 
van het speciale bewegingsprogramma 
dat de school gaat aanbieden. La Res is 
een van de twaalf basisscholen die mee-
doet aan de pilot Flexibele Onderwijstij-
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uit te rusten. Maar wat ik zelf eigenlijk 
nog belangrijker vind: de leerkrachten 
zijn erop ingesteld dat leerlingen soms 
lesdagen missen en spelen hier goed en 
soepel op in.’ 
Wie wil, kan overigens nog tien éxtra 
vrije dagen opnemen. Die dagen moeten 
dan wel worden ingehaald tijdens de spe-
ciale zomerschool die La Res organiseert. 

Waardering van ouders en mr
De medezeggenschapsraad (MR) onder-
steunt de koers van de school, vertelt 
moeder Mariel Koopmans, die ook voor-
zitter van de MR is. ‘De MR vindt het  
positief dat kinderen uitgedaagd worden 

Traceren van 
beweegtalenten
In het opsporen van de motorische talenten 
speelt de HAN een belangrijke rol. Deze hoge-
school zet daarvoor onder meer een talenten-
scan in. Jasper de Greef werkt voor het Center 
of Expertise Sport & Talent, dat onderdeel is 
van de HAN. Hij legt uit wat dit inhoudt: ‘De 
talentenscan is een vragenlijst met stellin-
gen die de vakleerkracht voor alle leerlingen 
invult. De stellingen gaan onder andere over 
werkhouding, doelgerichtheid, ontwikkel-
vermogen, motorische en interpersoonlijke 
vaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat dit be-
langrijke indicatoren zijn voor sportief talent.’
In aanvulling op de talentenscan gaan Jasper 
en zijn collega’s bij de leerlingen een KTK-test 
afgenomen. Met deze test kun is objectief en 
betrouwbaar waar te nemen hoe goed kinde-
ren bewegen. Tijdens het testen moeten kinde-
ren bijvoorbeeld balanceren en achterwaarts 
springen. ‘Die test zegt iets over hun algemene 
dynamische coördinatie’, aldus Jasper.
Op basis van de sportieve talentenscan en 
de KTK-test wordt een rangorde vastgesteld. 
De best scorende leerlingen zijn de motori-
sche talenten, die vanaf volgend schooljaar 
het speciale bewegingsprogramma krijgen 
aangeboden. Op dit moment legt de HAN de 
laatste hand aan dit programma.

Meer weten?
Meer weten over de sportieve talenten-
scan of het speciale bewegingsprogramma 
van de HAN? Neem contact op met Jasper 
de Greef (jasper.degreef@han.nl) of kijk op 
www.goudenkansen.eu

en dat zij ruimte krijgen om hun talent 
te ontwikkelen. De sportactiviteiten 
zijn geen losstaand initiatief, dat op-
eens uit de lucht komt vallen. Binnen het  
integraal kindcentrum, waarvan La Res 
deel uitmaakt, is al een doorgaande lijn 
op pedagogisch gebied. Een doorgaande 
lijn op sportgebied is een volgende stap 
in het leerconcept.’

Marketingstunt
Toen La Res de plannen voor haar ‘mo-
torische talentenprofiel’ bekendmaakte, 
werden her en der in de sociale media 
overigens wel wat flauwe opmerkingen 
gemaakt. Was het niet gewoon een ordi-

‘Flexibele onderwijstijden  
helpen sporttalenten’

naire marketingstunt om meer leerlingen 
te trekken? Renate Klokman haalt haar 
schouders op voor dit soort ongefun-
deerd commentaar. ‘De afgelopen ander-
half jaar zijn we met ruim 50 leerlingen 
gegroeid. Ons schoolconcept spreekt veel 
ouders aan, ook van buiten de wijk. Voor 
de leerlingenaantallen hoeven we dit dus 
echt niet te doen. Het programma voor de 
motorische talenten komt voort uit onze 
visie dat elk kind de dingen moet kunnen 
doen waarin het goed is. We zijn uitslui-
tend inhoudelijk gedreven. Dus of ik nou 
1, 15 of 30 extra leerlingen krijg, boeit mij 
niet zo. Voor elk groeiscenario hebben  
we de plannen al klaar liggen.’ <

  TALENTONTWIKKELING		

Renate Klokman: ‘Inhoudelijk gedreven’.
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Loonschade verhalen? 
Altijd doen!

Een school kan zomaar tienduizenden euro’s kwijt zijn aan een leerkracht die lange tijd is 
uitgeschakeld na een ongeluk dat niet zijn eigen schuld is. Dat geld kan gelukkig worden 
verhaald op de veroorzaker van het ongeval. VOS/ABB-leden kunnen hiervoor met korting 
terecht bij BSA Schadeverhaal.

BSA schadeverhaal heeft al voor 
tientallen schoolbesturen die bij 
VOS/ABB zijn aangesloten, ton-
nen aan loonschade verhaald. 

Het gaat specifiek om arbeidsongeschikt-
heid als gevolg van een ongeval, waarvoor 
een derde aansprakelijk is. Het kunnen 
verkeersongevallen zijn, maar ook molest, 
mishandeling of medische fouten. 

Goed opgepakt
Een beleidsmedewerker P&O van een bij 
VOS/ABB aangesloten schoolbestuur in 
het oosten van het land, die vanwege de 

privacy van de betrokken personeelsleden 
zijn bestuur niet met naam genoemd wil 
hebben, vertelt dat hij in drie gevallen 
bij BSA Schadeverhaal heeft aangeklopt. 
Het betrof verkeersongelukken die waren 
veroorzaakt door een derde en die ertoe 
leidden dat de getroffen medewerkers 
lange tijd waren uitgeschakeld. Een van 
die ongevallen leek aanvankelijk redelijk 
onschuldig, maar na een jaar zat het per-
soneelslid nog steeds ziek thuis. ‘Afgezien 
van het drama voor deze persoon, kan ik 
vertellen dat dit behoorlijk in de papieren 
is gaan lopen. Dan heb ik het niet alleen 

over het salaris dat moet worden door-
betaald, maar ook over de kosten voor de 
bedrijfsarts en re-integratie en over de 
verhoging van de WGA-premie na een 
mogelijke afkeuring. BSA heeft dit heel 
goed voor ons opgepakt. Ik heb er zelf 
nauwelijks werk aan.’

No cure no pay
Een collega-P&O’er van een eveneens 
bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur 
in Noord-Holland heeft dezelfde posi-
tieve ervaringen. ‘Wij werken al tien jaar 
naar volle tevredenheid samen met BSA 
Schade verhaal. We hebben momenteel 
drie zaken bij ze lopen, allemaal verkeers-
ongevallen veroorzaakt door derden. BSA 
werkt op basis van no cure no pay, dus 
het kan ons alleen maar geld opleveren.’ 
Doordat dit bestuur met succes (loon)
schade heeft kunnen verhalen op de te-
genpartij, heeft dit positieve gevolgen 
voor de gedifferentieerde premie WGA 
(Werkhervattingskas). ‘Over 2012 en 2013 
hebben we door correctie van de premie 
ongeveer 40.000 euro nabetaald gekregen. 
De WGA-uitkering en vervolgens de ver-
volguitkering of loonaanvulling van de 
betreffende persoon worden niet meege-
nomen in de berekening van de premie, 
wat 10 jaar lang een voordeel oplevert. 
Zo worden de kosten die je als werkgever 
hebt in een dergelijke situatie voor een 
belangrijk deel gecompenseerd.’ <

Ledenkorting
VOS/ABB heeft met BSA Schaderegeling een kortingsregeling afgespro-
ken: op basis van no cure no pay wordt voor gerealiseerde resultaten tot 
10.000 euro normaal gesproken 15 procent in rekening gebracht, maar 
VOS/ABB-leden betalen slechts 12 procent. In concreto komt dit neer op 
maximaal 300 euro voordeel per zaak.

Een ander belangrijk argument om voor BSA Schaderegeling te kiezen, is 
dat deze aanbieder met de meeste verzekeraars een loonconvenant heeft 
afgesloten. Dit houdt in dat het percentage belasting dat wordt afge-
trokken om de vordering van bruto naar netto om te rekenen 29 procent 
bedraagt, ongeacht de hoogte van het salaris. Dit levert bij de meeste 
inkomens gemiddeld een nettovoordeel op van 10 procent. < Informatie: 
Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl of ga 
naar www.bsabv.nl. 
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TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT
BEELD: VALERIE KUYPERS E.A.

  TOEZICHT		

>

Wat is intern 
toezicht waard?
Interne toezichthouders zouden een vrijwilligers-
vergoeding moeten krijgen of misschien net iets  
meer dan dat. Bovendien zou de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad ten minste adviesrecht  
moeten krijgen over de hoogte van de vergoeding. 

Monitor  
beloningscodes
In het primair onderwijs krijgt een 
toezichthouder een vergoeding van 
gemiddeld 3175 euro bruto per jaar. In 
het voortgezet onderwijs is dat 3530 
euro. Voorzitters van raden van toe-
zicht krijgen gemiddeld 12.342 respec-
tievelijk 13.722 euro bruto per jaar. Dat 
blijkt uit de Monitor beloningscodes/
cao’s bij WNT. Minister Jet Bussemaker 
en staatssecretaris Sander Dekker van 
OCW hebben de monitor in april naar 
de Tweede Kamer gestuurd. De moni-
tor kan worden gedownload via het 
nieuwsbericht OCW ziet dat schoolbe-
stuurders minder geld krijgen, dat op 22 
april op www.vosabb.nl is verschenen.

Dit vindt VOS/ABB, die voor 
dit advies steun krijgt van 
de Vereniging Openbaar On-
derwijs. De aangepaste Wet 

Normering Topinkomens maakt het 
mogelijk om interne toezicht houders 
meer geld te geven. De nieuwe wet  
bepaalt dat leden en voorzitters van de 
hoogste toezichthoudende organen 10 
respectievelijk 15 procent mogen krijgen 
van de maximale bezoldiging die in een 
instelling geldt. Dat was 5 respectievelijk 
7,5 procent. Wettelijk gezien is dus ruimte 
ontstaan om de maximale bezoldiging 
van interne toezichthouders te verdub-
belen. In situaties waar nu sprake is van 
een vrijwilligersvergoeding, kan de stij-
ging verhoudingsgewijs (veel) groter zijn. 

Kennis, inzicht en  
verantwoordelijkheid
De Vereniging van Toezichthouders 
in Onderwijsinstellingen (VTOI) heeft 
de nieuwe wettelijke maxima in een 
advies aan haar leden integraal over-
genomen, met dien verstande dat de 
onderwijsinstelling ook 21 procent btw 
moet betalen als de toezichthouders 
btw-plichtig zijn. Het argument van de 
VTOI is dat toezicht houden niet vrijblij-

vend is, maar kennis, inzicht en verant-
woordelijkheid vereist. 
VOS/ABB spreekt dit niet tegen, maar 
de praktijk in het primair en voortgezet 
onderwijs wijst uit dat, afhankelijk van 
de omvang van de organisatie, de maxi-
male bezoldiging van toezichthouders 
de school één of meer fulltime werken-
de leerkrachten kan kosten, zeker als er 
ook nog de btw-afdracht moet worden 
betaald. Het is maar zeer de vraag of 
onderwijsinstellingen dergelijke bedra-
gen voor intern toezicht moeten willen 
betalen. Deze vraag is des te pregnanter 
voor instellingen waarvan de budgetten 
nauwelijks voldoende zijn om het aantal 
leerkrachten op een niveau te houden dat 
nodig is voor goed onderwijs. Bovendien 
zou het als een voorrecht kunnen wor-
den gezien, zo stelt VOS/ABB, om in een 
raad van toezicht de belangen van het 
onderwijs en daarmee de belangen van 
de samenleving te dienen. Hieraan zou-
den financiële belangen ondergeschikt 
behoren te zijn.
Een ander punt waar VOS/ABB op aan-
dringt, is dat er meer openheid moet 
komen over de besluitvorming over de 
hoogte van de bezoldiging. Nu besluiten 
interne toezichthouders daar zelf over 
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en moet de organisatie zich daarover 
achteraf in het jaarverslag verantwoor-
den. Beter zou zijn, vindt VOS/ABB, om 
de (gemeenschappelijke) medezeggen-
schapsraad ((G)MR) op dit punt ten min-
ste expliciet adviesrecht te geven. Dit kan 
voorkomen dat onder personeelsleden 

en/of ouders onduidelijkheid ontstaat 
over de hoogte van de bezoldiging.

Sectororganisaties
Woordvoerder Stan Termeer van de VO-
raad laat in reactie op het advies van 
VOS/ABB weten dat het nieuwe wette-
lijke maximum op zich geen reden hoeft 
te zijn om bestaande afspraken binnen 
schoolbesturen te wijzigen. ‘Onderwijs-
geld moet doelmatig worden ingezet 
en zoveel als mogelijk direct ten gunste 
komen van het onderwijs. Een wijziging 
van de bezoldiging van toezichthouders 

is daarom uitsluitend te verantwoor-
den aan medezeggenschap, bestuur en 
maatschappij als er aantoonbaar en in-
houdelijk redenen zijn, bijvoorbeeld door 
veranderingen in werkzaamheden.’
De PO-Raad zegt nog niet inhoudelijk te 
kunnen reageren op het standpunt van 

VOS/ABB. De werkgeversorganisatie is 
bezig om in overleg met de VTOI en de 
bestuurdersvereniging in het primair on-
derwijs een leidraad voor de honorering 
van toezichthouders op te stellen. ‘Daar-
bij gaan we uit van de huidige wet- en 
regelgeving’, zo laat woordvoerder Harm 
van Gerven weten. Dit suggereert dat de 
sectororganisatie hecht aan de bezol-
digingspercentages zoals die in de Wet 
Normering Topinkomens vermeld staan. 
Van Gerven kondigt aan dat de PO-Raad 
hierover de komende tijd via zijn website 
zal communiceren. <

‘Laten we geen geld wegtrekken  
uit het primaire proces’

‘Goedkoop en  
populistisch’
Bestuursvoorzitter Niko Persoon van 
Zaan Primair met 28 scholen voor 
openbaar primair onderwijs in de ge-
meente Zaanstad is het ermee eens dat 
interne toezichthouders niet zouden 
moeten uitgaan van het maximale 
bezoldigingspercentage, maar hij is 
het pertinent oneens met de stelling 
dat het honorarium op of slechts net 
boven de vrijwilligersvergoeding zou 
moeten liggen. 

Persoon: ‘De wetgever kent een grote 
verantwoordelijkheid en aansprake-
lijkheid toe aan interne toezichthou-
ders. Bij mijn schoolbestuur gaat het 
om een jaarbudget van bijna 40 mil-
joen euro. In de huidige praktijk van 
bestuur en toezicht moeten we van 
professioneel toezicht uitgaan. De con-
sequentie hiervan is, dat je een adequa-
te vergoeding beschikbaar stelt. En dat 
is dus niet een vergoeding op het ni-
veau van een vrijwilligersorganisatie’.
De stelling dat een ruime bezoldiging 
van interne toezichthouders ten koste 
kan gaan van één of meer fulltime 
werkende leerkrachten, noemt hij 
‘goedkoop en populistisch’. Hij wijst 
erop dat dit ‘in zekere vakbondskrin-
gen’ ook wordt gezegd over de bezoldi-
ging van schoolbestuurders. Over het 
pleidooi om de (G)MR adviesrecht te ge-
ven over de hoogte van de vergoeding, 
merkt Persoon op dat hij dat ‘een slech-
te zaak’ zou vinden. ‘In het jaarverslag 
wordt hier immers over gerapporteerd.’ 
De reactie van Persoon sluit aan op het 
advies van de VTOI, waarin staat dat 
het aan de intern toezichthouders is 
om op basis van een ‘heldere motive-
ring’ en een ‘transparante en zorgvul-
dige procedure’ de hoogte van hun ei-
gen vergoeding te bepalen en daarover 
achteraf verantwoording af te leggen 
in het jaarverslag. 

‘Langs achterdeur wegbezuinigd’
Directeur Herman Lamferkamp van de openbare Montessorischool Schie-
dam vindt het op zichzelf geen gekke gedachte om de kwaliteit van interne 
toezichthouders te belonen ‘mits die kwaliteit wordt geboden en onze maat-
schappij dit ook belangrijk vindt en er dus geld voor over heeft’. 

Wat dat laatste betreft, refereert hij 
aan het budget voor bestuur en ma-
nagement in het primair onderwijs, 
dat in 2009 door de toenmalige PvdA-
staatssecretaris Sharon Dijksma van 
OCW is geschrapt. VOS/ABB heeft des-
tijds intensief gelobbyd om dit budget 
te handhaven, maar dat had helaas niet 
het gewenste resultaat. ‘Het budget 
voor bestuur en management is langs 

de achterdeur wegbezuinigd, terwijl er 
wel eisen worden gesteld aan de kwa-
liteit van bestuurders en schoolleiders. 
Ik heb er geen vertrouwen in dat de 
bekostiging van toezichthouders tot 
een programma van eisen leidt en tot 
inkomsten voor scholen. Laten we ons 
ambitieniveau daarop aanpassen en 
geen geld wegtrekken uit het primaire 
proces’, aldus Lamferkamp.
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TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: KOEN VERHEIJDEN

  SCHOOLKEUZE		

PO Wijzer  
biedt hulp bij 
schoolkeuze
Arnhem heeft een primeur. Onlangs verscheen in 
deze gemeente de PO Wijzer: een boekje waarin 56 
basisscholen zich presenteren. Een schoolvoorbeeld van 
drie schoolbesturen die de krachten bundelen.

Niet concurreren, maar sa-
menwerken. Dat is de mis-
sie van drie grote schoolbe-
sturen in Arnhem: Fluvius, 

Delta en De Basis. ‘Deze drie besturen 
hebben onlangs een koersdocument 
gemaakt, waarin ze hun gezamenlijke 
toekomstplannen ontvouwen. We wil-
len af van het denken in de traditionele 
hokjes katholiek, protestants-christelijk 
en openbaar. Die manier van denken 
heeft uiteindelijk geen toekomst. De be-
sturen willen meer samen gaan optrek-
ken en kijken hoe ze met elkaar een goed 
onderwijsaanbod kunnen realiseren in 
alle Arnhemse wijken’, zegt Ied Nova van 
De Basis, het bestuur van het openbaar 
primair onderwijs in Arnhem.

Hulpmiddel om te kiezen
Om deze gezamenlijke koers kracht bij 
te zetten, participeren de besturen in de 
allereerste editie van de PO Wijzer. Dit 
eigentijds vormgegeven boekje is eigen-
lijk het jongere broertje van de VO Gids, 
die inmiddels niet meer weg te denken 

is uit het onderwijs en jaarlijks wordt 
uitgegeven door de Onderwijs Commu-
nicatie Groep. De VO Gids verschijnt in 
een oplage van 180.000 stuks inmiddels 
in 57 regio’s. Hij wordt gratis verstrekt 
aan leerlingen van groep 8 om hen (en 
hun ouders) te helpen bij het kiezen van 
een middelbare school. 
Ook de PO Wijzer komt uit de koker van 
de Onderwijs Communicatie Groep. Deze 
uitgave richt zich op ouders van 2- en 
3-jarigen. Het bevat enerzijds algemene, 
objectieve informatie over het primair 
onderwijs, bijvoorbeeld over de vakken 
die kinderen krijgen, de rol van het zorg-
team, kosten, kwaliteit en verschillende 
onderwijsconcepten. Maar wat zeker zo 
interessant is: in het boekje presenteren 
56 Arnhemse basisscholen zich op eigen 
presentatiepagina’s. 

In elke wijk goed onderwijs 
‘Op de presentatiepagina’s van de afzon-
derlijke scholen wordt slechts zijdelings 
benoemd of ze openbaar, katholiek of 
protestants-christelijk zijn. De focus ligt 

vooral op het pedagogisch-didactische 
concept en de werkwijze, waarin een 
school zich onderscheidt van andere 
scholen in de wijk’, aldus Nova. Ze is blij 
met het eindresultaat dat onlangs van de 
pers rolde. ‘Het boekje ziet er heel mooi 
uit. De besturen vinden het fijn dat alle 
informatie op zo’n compacte manier is 
gebundeld’. 
Ook de PO Wijzer wordt gratis verstrekt, 
en wel aan ouders van 2- en 3-jarigen. 
Het ligt daarom op allerlei plekken in 
de stad waar jonge ouders komen, zoals 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 
en consultatiebureaus. Scholen kunnen 
het ook meegeven aan ouders die voor 
een kennismakingsgesprek komen. 
De publicatie is betaald door de drie eer-
der genoemde schoolbesturen. Nu de 
uitgave er ligt, vermoedt Nova dat an-
dere schoolbesturen in de regio volgend 
jaar graag aanhaken. Ze hoopt dat de ge-
meente dan ook gaat participeren, zodat 
ervoor gezorgd kan worden dat álle ou-
ders van peuters het boekje toegestuurd 
krijgen. <

Nieuwsgierig?
Op www.powijzer.nl kunt u de eerste PO Wijzer virtueel doorbladeren. Wilt u 
een PO Wijzer voor uw eigen gebied laten maken? De uitgever vertelt u graag 
meer over de mogelijkheden. Bel of mail daarvoor naar Axel van ’t Hoen  
(06 492 80 415 of axel.vanthoen@ocgroep.nl). 

Ied Nova met de allereerste editie van de PO Wijzer.
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VOO helpdesk  
voor leden

 

Elke schooldag 
tussen 9.00 en 
12.00 uur

 

De helpdesk 
van VOO geeft 
dagelijks advies

 

Voor school
leiders, MR en 
ouderraad

Mail uw vraag naar 
helpdesk@voo.nl  
of bel tussen 10.00  
en 13.00 uur naar  
036-7116178

Hulp of advies 
nodig?
0367116178

Alleen een interne vacature, mag dat?
Wij zoeken een nieuwe directeur voor onze school. Het schoolbestuur wil 
alleen een interne vacature plaatsen. Wij zijn bang dat we daardoor te weinig 
kandidaten zullen krijgen. Is er wettelijk vastgelegd of er ook een externe 
vacature mag worden uitgezet?

Nee, er zijn geen wettelijke regels om-
trent de selectieprocedure voor een 
schooldirecteur. In de cao primair onder-
wijs is als bijlage XII een sollicitatiecode 
opgenomen, maar hierin worden vooral 
praktische zaken geregeld, zoals de ver-
trouwelijke behandeling van gegevens 
of het al dan niet gebruikmaken van 
psychologisch onderzoek. Het staat uw 

bevoegd gezag dan ook vrij om eerst een 
interne sollicitatieronde te organiseren 
en eventueel later een externe oproep te 
plaatsen. Het feit dat dit wellicht tot een 
beperkt aantal reacties leidt, staat daar 
los van. Maar zelfs als er slechts één kan-
didaat wordt voorgedragen, kan de MR 
op grond van zijn adviesbevoegdheid nog 
steeds een belangrijke rol spelen. <

Extra lesuren vervallen
Door het wegvallen van gemeentelijke subsidies moet onze school een aantal 
extra lesuren voor het tegengaan van onderwijsachterstanden weer inleveren. 
Hierdoor veranderen onze schooltijden. Heeft onze medezeggenschapsraad 
hier iets over te zeggen?

Een wijziging in de schooltijden behoeft 
altijd de instemming van de oudergele-
ding van de medezeggenschapsraad (art. 
13, lid 1h WMS). Ook wanneer dit voort-

vloeit uit het wegvallen van gemeentelij-
ke subsidie voor extra lesuren. Dat moet 
de interpretatie zijn van de wet, maar er 
bestaat hierover geen jurisprudentie. <

Principieel voor openbaar onderwijs 
Ik werk al ruim 30 jaar als leerkracht op een openbare school, bij een bestuur 
met uitsluitend openbare scholen. Dit is altijd een principiële keuze geweest, 
net als het lidmaatschap van de VOO. Nu zal mijn school waarschijnlijk 
samengaan met een protestants-christelijke school en ook onder het bevoegd 
gezag van de christelijke school gaan vallen. Ik ondersteun de fusie, maar ik 
vraag mij af of ik wel de juiste persoon ben om daar straks te werken. 

De openbare school gaat uit van een aantal 
kernwaarden. De openbare school is alge-
meen toegankelijk, gaat actief om met plu-
riformiteit, is non-discriminatoir en zorgt 
voor ontmoeting. Wanneer een openbare 
school met een bijzondere school fuseert, 
zal die laatste vaak door middel van een 
identiteitscommissie de eigen kernwaar-
den borgen binnen die nieuwe school. Van-
uit de openbare school worden niet zo vaak 

dergelijke identiteitscommissies gevormd. 
Dat laat onverlet dat u bij de samenwer-
king kunt aandringen op borging van de 
kernwaarden van het openbaar onderwijs. 
Indien u die borging herkent, voelt u zich 
mogelijk daardoor voldoende vertrouwd 
om op de school te blijven werken. Wan-
neer dat niet zo is, kunt u uw huidige be-
stuur vragen om overplaatsing naar een 
andere, openbare school. <



MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS | 33

  SCHOOL! ANTWOORDT		

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.

Telefoon 0348-405250 
helpdesk@vosabb.nl

Verhuizen voor de vakantie
Op grond van de CAO PO heeft de werknemer in het primair onderwijs recht 
op twee dagen verlof bij een verhuizing. Hoort dit verlof ook toegekend te 
worden als er een schoolvakantie in zicht is?

Het antwoord op deze vraag is ja. Op 
grond van artikel 8.7.1 lid 2 sub e van de 
CAO PO heeft de werknemer voor verhui-
zing recht op twee dagen kort buitenge-
woon verlof, voor zo ver de verhuizing 
samenvalt met de werkzaamheden. Het 

verlof moet aaneengesloten worden op-
genomen. Al is er een schoolvakantie in 
zicht, de werknemer blijft recht hebben 
op twee dagen verhuisverlof, op voor-
waarde dat de verhuizing samenvalt met 
zijn of haar werkzaamheden. <

Vermindering werktijdfactor tijdens ziekte 
Een werknemer vraagt tijdens een periode dat zij ziek is om een vermindering 
van haar werktijdfactor. Mag het bevoegd gezag een dergelijk verzoek 
honoreren?

Een werknemer in het primair onder-
wijs kan eenmaal per jaar verzoeken om 
aanpassing van zijn of haar betrekkings-
omvang. Dit staat in artikel 2.5 CAO PO, 
artikel 6.1 lid 3 van de CAO VO en artikel 
2 van de Wet aanpassing arbeidsduur. Dit 
geldt ook voor een zieke werknemer. De 
voorwaarde die vanuit de wet wordt ge-
steld, is dat de betreffende werknemer dit 
minimaal vier maanden voor ingangs-
datum van de aanpassing verzoekt. Het 
is dus mogelijk om het verzoek om een 
vermindering van de betrekkingsom-
vang van een zieke werknemer te hono-
reren. De werkgever mag dit alleen wei-

geren als er sprake is van zwaarwegend 
bedrijfs- of dienstbelang. Hiervan is in 
ieder geval sprake als de vermindering 
van de betrekkingsomvang leidt tot een 
probleem: 

•  voor de bedrijfsvoering bij de her-
bezetting van de vrijgekomen uren;

• op het gebied van veiligheid, of;
• van roostertechnische aard. 
Tevens is in artikel 3 van de ZAPO/ZAVO 
de bepaling opgenomen dat de werkne-
mer die wegens ziekte geheel of gedeelte-
lijk ongeschikt is om te werken, de moge-
lijkheid heeft om de betrekkingsomvang 
te verminderen. <

Ouderschapsverlof en professionalisering
Heeft ouderschapsverlof invloed op de uren professionalisering en duurzame 
inzetbaarheid/levensfasebewust personeelsbeleid?

Het antwoord op deze vraag is nee. Het 
ouderschapsverlof heeft geen invloed 
op de uren professionalisering en uren 
duurzame inzetbaarheid/levensfase-

bewust personeelsbeleid. Deze uren  
worden berekend op basis van de bruto 
(=de oorspronkelijke) werktijdfactor. <
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TEKST: LUCY BEKER
BEELD:  NIOD AMSTERDAM, MUSEUM ROTTERDAM, J. KROON/ STADSARCHIEF ROTTERDAM

Het is 75 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd. Twee spectaculaire 
tentoonstellingen zorgen ervoor dat de aanval en de verwoesting van de stad niet worden 
vergeten. Ook Den Haag en Leeuwarden gaan terug naar de oorlogstijd met exposities over 
de Atlantikwall en de hongerkinderen uit het westen. Geknipt voor schoolklassen.

Voel het bombardement
Museum Rotterdam ’40-’45 NU heeft een 
indrukwekkende ‘hightech experience’ 
ingericht, waarin je het bombardement 
letterlijk kunt voelen. De scholieren be-
vinden zich ineens in een bulderend ge-
raas en een wilde vlammenzee, en zien 
het verwoeste Rotterdam. Daarna mogen 
ze zelf aan een computertafel een filmpje 
maken over een van de voorwerpen uit 
het museum. De impact van deze aanpak 
is groot. < Kijk op www.40-45nu.nl.

De strijd om Rotterdam
‘Mei 1940, vijf dagen strijd om Rotter-
dam’ is de ondertitel van de expositie 
‘De Aanval’ in de Onderzeebootloods bij 
Heijplaat, Rotterdam. Enorme projecties 
(12 bij 3 meter), persoonlijke verhalen en 
originele objecten laten de dagenlange 
strijd om Rotterdam zien, die voorafging 
aan het bombardement van 14 mei. Bo-
ven alles uit torent de dreigende vorm 
van een grote bommenwerper. Bereik-
baar met de Waterbus. Goed te combine-
ren met Museum ‘40-‘45 NU. < Meer info 
op www.museumrotterdam.nl.

Hongerkinderen in Friesland
De expositie ‘Hongerkinderen’ in het 
Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden 

laat zien hoe talloze kinderen uit de 
Randstad, onder wie Paul van Vliet,  
tijdens de hongerwinter van 1944/1945 in 
Friesland werden opgevangen. Het was 
een enorme operatie waarbij talloze Ne-
derlanders zich inzetten om de kinderen 
te redden van de hongerdood. < Meer  
informatie op www.friesmuseum.nl.

Bunkers en mijnenvelden
In Den Haag heeft het Museon een ten-
toonstelling ingericht over de gevolgen 
van de aanleg van de Atlantikwall, on-
der de titel ‘Oorlog in de stad van vrede’. 

De verdedigingslinie van de Duitsers 
langs de kust bestond uit geschutsbun-
kers, mijnenvelden met drakentanden 
en tankmuren. De aanleg ervan bracht 
grote schade toe aan Den Haag. Veel 
mensen werden gedwongen tewerkge-
steld en 135.000 mensen moesten onder 
dwang hun huis verlaten. Een excursie 
naar deze expositie is te combineren met 
de film ‘D-Day, Normandy 1944’ in het 
Omniversum. Aanbieding tot en met 10 
juli, voor de groepen 7 en 8 van het pri-
mair onderwijs en de onderbouw van 
havo en vwo. < Kijk op www.museon.nl.

Nederlandse soldaten bij Maasstation. 
Foto: J. Kroon, Stadsarchief Rotterdam.

Terug naar de oorlogstijd
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Het gaat om het onderwijskun-
dig rapport dat basisscholen 
en scholen in het (voortge-
zet) speciaal onderwijs wet-

telijk verplicht moeten opstellen als een 
kind naar een andere school gaat. Deze 
verplichting is vastgelegd in artikel 42 
van de Wet op het primair onderwijs en 
artikel 43 van de Wet op de expertisecen-
tra. Deze wetsartikelen bepalen tevens 
dat ouders een afschrift van dit rapport 
dienen te ontvangen. Voorts is in artikel 
2 van het Besluit uitwisseling leer- en be-
geleidingsgegevens vastgelegd welke ge-
gevens ten hoogste in het onderwijskun-
dig rapport opgenomen mogen worden. 
In een klacht van een gescheiden moeder 
ging het over een opmerking in het rap-
port over het moeizame contact tussen 
de ouders van een leerling. 

De casus
De moeder en haar ex-partner zijn beiden 
belast met het ouderlijk gezag over hun 
zoon. Na een aantal jaren op dezelfde ba-
sisschool gezeten te hebben, wordt deze 
jongen, zonder dat de school hierover is 
geïnformeerd, door de moeder aange-
meld op een andere basisschool (ontvan-
gende school). In het kader van de toela-
tingsprocedure heeft de basisschool een 
onderwijskundig rapport verstrekt aan 
de ontvangende school. Moeder is vooraf 

niet geïnformeerd over de inhoud hier-
van. Achteraf is zij het er niet mee eens 
dat de school melding heeft gemaakt van 
het moeizame contact tussen de ouders. 

Daarnaast stelt zij zich op het standpunt 
dat de school voor het verstrekken van 
het onderwijskundig rapport toestem-
ming aan de ouders had moeten vragen. 

Het oordeel
De klachtencommissie overweegt dat het 
onderwijskundig rapport actuele en re-
levante informatie moet bevatten. Naast 
gegevens van administratieve of feite-
lijke aard kunnen dat ook gegevens zijn 
over de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het kind. Daarom acht de commissie 
het opnemen van de gewraakte opmer-
king gerechtvaardigd. Deze informatie 
is voor de ontvangende school relevant, 
omdat zij er dan rekening mee kan hou-
den. 
Door het verstrekken van het onderwijs-
kundig rapport aan de ontvangende 
school, heeft de school voldaan aan de 

wettelijke verplichting van artikel 42 
van de Wet op het primair onderwijs. 
De school heeft hiervoor officieel geen 
toestemming van ouders nodig. Deson-

danks geeft de commissie aan het wen-
selijk te vinden dat een school de ouders 
van de leerling vooraf informeert en 
eventueel met hen overlegt over de in-
houd van het onderwijskundig rapport. 
In dit geval is de moeder niet geïnfor-
meerd en is ook geen overleg gevoerd 
over de inhoud van het rapport. Ander-
zijds heeft de moeder de school niet ge-
informeerd over de verhuizing, zodat de 
school overvallen is door het plotselinge 
vertrek van de leerling. Daarom acht de 
commissie het in dit geval ‘verschoon-
baar’ dat er geen overleg met de ouders 
is geweest. De klacht is ongegrond ver-
klaard. 
Wel wijst de commissie het schoolbe-
stuur er nog eens expliciet op dat op 
grond van artikel 42 van de Wet op het 
primair onderwijs een afschrift aan de 
ouders moet worden verstuurd. <

‘Overleg is niet verplicht,  
maar wel wenselijk’

Welke gegevens mogen in geval van verhuizing in het onderwijskundig rapport over  
een leerling worden opgenomen? En is het nodig hierover te overleggen met ouders?  
De Landelijke Klachtencommissie heeft hierover onlangs een uitspraak gedaan. 

Klacht over het  
onderwijskundig rapport
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Meer brillen
Steeds meer kinderen worden 
bijziend en hebben dus een 
bril nodig. Dat komt doordat 
ze vaak voor de computer, te-
levisie, telefoon of tablet zit-
ten. 

Daarvoor waarschuwt het 
Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam. Het academische 
ziekenhuis baseert zich op 
onderzoek onder 5000 Rot-
terdamse kinderen van 6 jaar. 
Daaruit blijkt dat veel kin-
deren die meer dan twee uur 
per dag besteden aan lezen en 
computerspelletjes bijziend 
worden. Verwacht wordt dat 
de helft van alle onderzochte 
kinderen bijziend is tegen de 
tijd dat ze twintigers zijn.

Digitaal brabbelen
Niet ‘papa’ of ‘mama’, maar ‘iPad’ was zijn eerste woordje. Dit vertelde staatssecretaris Sander 
Dekker van OCW over het kindje van vrienden van hem.

Dekker kwam met deze anekdote op de jaar-
lijkse bijeenkomst van YIP Challenge op de 
internationale school in Eindhoven. YIP staat 
voor Young ICT Potentials, succesvolle twin-
tigers en dertigers die zijn afgestudeerd in de 

ICT en daarin werken. De bijeenkomst in Eind-
hoven ging over de digitalisering van het on-
derwijs. ‘Jonge kinderen groeien met digitale 
apparatuur op. Ze kunnen zich geen wereld 
zonder voorstellen’, aldus de staatssecretaris.

Tuinderskinderen staan vroeg op
In het Westland komt een integraal kindcentrum dat al om 6 uur ’s ochtends de deuren opent 
en pas om 8 uur ’s avonds dichtgaat.

Volgens directrice Kim Jansen van het nieu-
we IKC in ’s-Gravenzande is er vooral onder 
tuinders, die ’s ochtends al heel vroeg naar 
de veiling gaan, behoefte aan de ruime ope-
ningstijden. Ouders hoeven dan ’s morgens 
niet te ontbijten met hun kind, want dat biedt 

de opvang aan. Alleen voor avondeten wordt 
nog niet gezorgd. ‘Het staat wel hoog op onze 
agenda om ook een keuken neer te zetten waar 
we elke dag met verse producten een maaltijd 
kunnen bereiden voor de kinderen’, aldus Jan-
sen op Omroep West.

Allemaal aan  
het water
Op veertig Amsterdamse basisscholen wordt al-
leen nog maar water gedronken, meldt de lokale 
zender AT5. 

De maatregel is bedoeld om overgewicht onder 
kinderen te voorkomen. AT5 citeert directeur Ti-
neke Kromhout van de oecumenische Valentijn-
school in Amsterdam-Oost: ‘Het is gezond, voor-
delig en overal te krijgen.’ Wethouder Eric van der 
Burg, die onder meer welzijn in zijn portefeuille 
heeft, is er blij mee: ‘We kunnen het als gemeente 
niet verplichten. Dat is aan de scholen. We zien 
gelukkig wel steeds meer ouders initiatief nemen 
en vragen om het als school als norm in te voeren. 
Dat scheelt veel discussie thuis.’ <

Scholen nog steeds digitale nullen
Leerlingen raken steeds meer bedreven in digitale examenfraude. Dat meldt Hoffmann Bedrijfsrecherche, dat onderzoek heeft 
gedaan op tientallen scholen.

Het onderzoek volgde op de grote fraude met examens op de voormalige islamitische Ibn Galdoun-school in Rotterdam in 2013. Sindsdien 
is er volgens Hoffmann Bedrijfsrecherche wel wat verbeterd, maar veel scholen zijn nog steeds onvoldoende gewapend tegen digitale 
fraude. Het grootste risico zit bij de schoolexamens, die gemakkelijk via de computer kunnen worden gestolen. Het blijkt dat scholen zich 
nog vooral richten op het voorkomen van diefstal van papieren examens.


