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Naarwaarschool
!
elk kind welkom is
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Zwarte Piet:

hoe pakt dat uit?
Openbaar
kindcentrum
wacht niet
op de wet

Steeds verder
fietsen naar school
‘Combinatieklas 3-8
is voor niemand goed’

R E G I S T E R A CCOUN TA N T S B . V.

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
Opleiding voor individuele leerkrachten en teams
(ook B.S.O. en T.S.O.)
• Gratis volgsysteem, door COTAN positief beoordeeld
• Aanpak van pesten, erkend effectief (NJi)
Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school
die goede leerresultaten weet te behalen en de veiligheid
weet te waarborgen.

• Sinds 1998 actief voor overheid en not-for-profit
• AFM-vergunning inzake wettelijke controles voor
niet-OOB-relaties
• Bewust klein: prettig, persoonlijk en flexibel werken

Leuk: een accountant die het openbaar
onderwijs echt kent!
Ir drs Frank Hordijk RA
Openbaar accountant en docent
Management en Organisatie
(O.R.S. Lek en Linge, Culemborg)

Interesse in een kennismaking?
Mail naar frank@hklw.org of bel via 0345 – 533 291

kanjertraining.nl

rt

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl

Ook als u volledig tevreden bent over uw accountant,
maar (nieuwe) financieel-organisatorische expertise voor
uw Raad van Toezicht zoekt: neem gerust contact op!

10 m aa

23 miljoen kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden gaan niet naar school. Dat
kan niet! Op 10 maart willen we daarom met zoveel mogelijk basisscholen 1 minuut kabaal
maken op het schoolplein en zo samen aandacht vragen voor het recht op onderwijs. Scholen
die meedoen krijgen een aantrekkelijke korting op hun schoolreisje. Bijvoorbeeld naar
De Beekse Bergen, Aviodrome Lelystad of Aquazoo Friesland.
Van ieder schoolreisje gaat een deel van de opbrengst
naar kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.
Dus meld u nú aan op wijtrekkenaandebel.nl

LIL5026 ADV Advertentie TADB Praxis 210x110 WT3 (aangepaste tekst na plaatsing).indd 1
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Foto’s met dank aan: Oranje School in Waalwijk.

Trek aan de bel en krijg korting bij originele-schoolreisjes.nl

15-10-15 14:20

Wij gaan Naar school!

Dit zijn Thijs Kok (13) en Fahd el Rahaui (14) uit

Thijs en Fahd

Culemborg. Zij zitten op de openbare regionale

Fahd: ‘Wij zijn al jaren vrienden, al sinds groep 2
van de basisschool.’
Thijs: ‘Nu zitten we allebei in de tweede klas tweetalig vwo. Dat betekent dat we niet alleen Engelse
les krijgen, maar ook Engels praten bij bijvoorbeeld
wiskunde, aardrijkskunde, biologie en gymnastiek.
Moeilijk? Valt mee, het went snel en je Engels wordt
er veel beter van.’
Fahd: ‘Wiskunde in het Engels is echt makkelijk. Ik
vind Duits en Frans lastiger. Al die Franse woorden,
die moet je er echt in stampen. Thuis spreek ik ook
nog Arabisch met mijn moeder. Veel mensen vragen of dat een beetje op Frans lijkt. Ik vind van niet,

het heeft een heel ander alfabet’.
Thijs: ‘Op deze school mogen we elk jaar twee
projecten kiezen, waar we elke week een uur mee
bezig zijn. Bijvoorbeeld theater, kunst, sport of ict.
Fahd en ik hebben allebei theater en ict gekozen.
Hartstikke leuk’.
Fahd: ‘Maar bij die projecten zitten we wel in
verschillende groepen, met leerlingen uit andere
klassen erbij, ook leerlingen die geen tweetalig vwo
volgen maar gymnasium of zo.’
Thijs: ‘Er zijn trouwens veel aardige leraren op onze
school.’
Fahd: ‘De sfeer in onze klas is ook heel gezellig.’

schoolgemeenschap ORS Lek en Linge.

naar school!
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de vereniging VOS/ABB,
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openbare en algemeen
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Splinternieuw

20

Voor u ligt een splinternieuw magazine: Naar School!
Het is het blad van uw vereniging VOS/ABB, de organisatie
voor openbare en algemeen toegankelijke scholen, maar dan in een geheel nieuw jasje. Dit magazine is de
opvolger van het blad School!, dat u
tot september heeft ontvangen. Dat
was een gezamenlijke uitgave van
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, maar er is voor gekozen gekozen om niet meer samen
een blad uit te geven.
Naar School! legt de focus op de
mooie dingen die gebeuren in het
openbaar onderwijs. Het toont nieuwe ontwikkelingen, biedt u achtergrondinformatie en good practice-voorbeelden, maar ook direct en praktisch advies in de rubrieken van onze Helpdesk.
In dit eerste nummer vindt u bijvoorbeeld een artikel over
de bevolkingskrimp die in steeds grotere delen van het land
doorzet, met alle gevolgen van dien. Het basisonderwijs
kreeg er als eerste mee te maken, het voortgezet onderwijs
zal de komende jaren gaan merken dat leerlingenaantallen
dalen. In de drie noordelijke provincies van ons land staan
al veel schoolgebouwen leeg: wat gebeurt daarmee? En is
het echt zo erg als een klein schooltje sluit? De redactie van
Naar School! ging kijken in het Friese dorpje Dongjum, waar
een schooltje met 28 leerlingen aan het allerlaatste jaar is
begonnen. De school gaat dicht. Moet dicht. Dat is jammer,
maar tegelijk is het ook in het belang van de kinderen. Want
een combinatieklas 3-8? Dat is voor niemand goed.
In dit eerste nummer komen meer actuele onderwerpen aan
bod. Zoals de discussie over Zwarte Piet en de vraag of de
verzuiling van het onderwijs nog houdbaar is. U leest ook
hoe het bestuur van het openbaar basisonderwijs in Maassluis en Vlaardingen ondanks de beperkingen in de huidige wet- en regelgeving integrale kindcentra opstartte. Hoe
scholen in Gorinchem op creatieve wijze werken aan talentontwikkeling en hoe een school in Groningen een Smart
Education Hub werd.
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Als redactie zijn we trots op dit veelzijdige eerste nummer
van Naar School! We zijn benieuwd naar uw reacties.
Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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inhoud

Inhoud
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Schoolreisje naar de Wallen
kan écht niet!
Met school op excursie naar de
Wallen in Amsterdam? Niet doen.

23
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Steeds verder fietsen
naar school
Elke kleuter op zijn fietsje met zijwieltjes naar school. Dat wil PvdA-Kamerlid Loes Ypma, maar in krimpregio’s is dat een utopie. Een portret
van obs De Twirre in het Friese
dorpje Dongjum. Deze school gaat
dicht. En hoe erg is dat eigenlijk?

15

17
18

‘Waar een wil is, is een weg’, zegt
schoolbestuurder Alex Brobbel.
Officieel mag een openbaar schoolbestuur geen kindcentrum met onderwijs én opvang besturen, maar in
Maassluis en Vlaardingen draaien er
drie. ‘We laten zien dat het al kan’.

28

Een op de tien lokalen in
Drenthe staat leeg
Wat moeten we met al die lege
schoolgebouwen? Er zijn al veel
creatieve oplossingen bedacht. ‘Het
hoeft geen treurig verhaal te zijn’.

30

Theoloog pleit voor
ontzuild onderwijs
Onderwijsrichtingen zijn een
obstakel uit het verleden, betoogt
theoloog Matthias Kaljouw.

Piet:
20 Zwarte
hoe pakt dat uit?

‘Wij leveren wereldburgers’
In Gorinchem is de samenwerking
tussen de openbare basisscholen en
vo-scholen geïntensiveerd. Zo versterken ze elkaar – en de leerlingen.

Aansluiten op de digitale
leefwereld
Openbare basisschool De Noordkaap in het Groningse Oostwold is
een Smart Education Hub. Met dank
aan een grote sponsor uit Seoul.

Kinderparlement van start
Kinderen zitten vol ideeën en willen
graag meepraten. In Den Bosch kan
dat.

Openbaar kindcentrum
wacht niet op de wet
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Voordeelmarkt boordevol
aanbiedingen
Als schoolbestuur kunt u korting
scoren.

Rubrieken
3

‘Ik ga Naar School!’
OSG Lek en Linge,
Culemborg

6 Schoolnieuws
in het kort
9 Column: ‘Gaan we weer
oormerken?’
25 Excursietip! Naar het
Kröller-Müller Museum
26 Schoolgebouw in
beeld: het openbare Dr.
Nassau College in Assen
32 Hoe zit het nu eigenlijk?
Vragen en antwoorden
35 Juridisch Advies
Overplaatsing tijdens
ziekte

Het onderwijs ontkomt niet aan de
discussie rond Zwarte Piet.
Wat doen de scholen ermee?

naar school!
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Onderwijs tegen kindermishandeling
Netwerkbijeenkomsten financieel
management
Onze netwerken ‘Financieel
management primair onderwijs’
komen in december, januari en
maart weer bij elkaar.
Deze netwerken van VOS/ABB
bestaan uit controllers, directieleden en financieel deskundigen
van schoolbesturen. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met
elkaar te delen en ervaringen uit te
Ronald Bloemers
wisselen. Er is ook altijd een adviseur van VOS/ABB aanwezig.
De bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:
• 9 december 2015, 09.15 – 12.30 uur, VOS/ABB in Woerden
• 28 januari 2016, 9.15 – 12.30 uur, Stichting PrimAH in
Gieten
• 29 januari 2016, 9.15 – 12.30 uur, SPO Venray in Venray
• 11 maart 2016, 13.45 – 16.00 uur, OBO West-Brabant in
Roosendaal
Zit u nog niet in dit VOS/ABB-netwerk, maar hebt u wel
belangstelling: u bent van harte welkom! Meld u aan bij
adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van
VOS/ABB: 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl.
U kunt zich voor de bijeenkomst in uw regio aanmelden
door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl
onder vermelding van ‘Netwerkbijeenkomst financieel
management primair onderwijs’ en de bijeenkomst van
uw voorkeur. Vermeld uw naam, de organisatie waarvoor
u werkt en uw telefoonnummer.

ABP gaat duurzamer beleggen
Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) wil
meer verantwoord beleggen.
De komende vijf jaar zullen
alle ruim 4000 bedrijven
waarvan ABP aandelen of obligaties bezit, opnieuw moeten
‘solliciteren’ naar een plek in de beleggingsportefeuille.
‘Daarbij letten we er niet alleen op of ze zorgen voor
een goed rendement tegen redelijke kosten en risico’s.
We beoordelen bij de ‘sollicitatie’ meteen of bedrijven
voldoende aandacht hebben voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen’, zo staat op de website van het
ABP, dat onder meer de onderwijspensioenen beheert.
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Acht onderwijsbestuurders uit het primair onderwijs
gaan zich inzetten om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken. Zij doen dit
vanuit hun eigen functie, op initiatief van de landelijke
Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.
Bestuursvoorzitter Niko Persoon van Zaan Primair voor
openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad
is voorzitter van de zogenoemde koplopersgroep. Hij is
blij met het enthousiasme en de drive van de leden. ‘In
Nederland worden ieder jaar 119.000 kinderen geslagen,
verwaarloosd of misbruikt. Dat is gemiddeld één kind per
schoolklas. Hoewel er al veel gebeurt om het geweld te
stoppen, zijn deze cijfers al vijftien jaar hetzelfde. Er is dus
méér nodig. Ik ben verheugd dat mijn collega’s uit het onderwijsveld ook hun verantwoordelijkheid willen nemen
op dit belangrijke thema’, aldus Persoon.
In de koplopersgroep zitten onder anderen ook bestuursvoorzitter Alex Peltekian van Stichting Gearhing
voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs
in Zuidwest-Friesland, zijn collega Bert Jan Kollmer van
het openbaar onderwijs in Gorinchem en algemeen
directeur Linda Morssinkhof van het openbaar primair
onderwijs in Zwolle en omgeving.
Zie www.taskforcekinderenveilig.nl

Advies over komst
vluchtelingenkinderen
De Helpdesk van VOS/ABB ziet een toenemend aantal
adviesaanvragen over de opvang van vluchtelingenkinderen op school.
Zo komen er vragen binnen van schoolbesturen die zich
afvragen of de bijzondere bekostiging voor scholen die
voor het eerst vluchtelingenkinderen opvangen, opnieuw
kan worden aangevraagd als een school een aantal jaren
geen asielzoekerskinderen heeft gehad. Het antwoord
daarop is ‘nee’, want deze bijzondere bekostiging wordt
slechts één keer verstrekt.
Ook worden er vragen gesteld over de vrijwillige inzet
van asielzoekers in het onderwijs. Het antwoord daarop
verschilt per situatie. De Helpdesk maakt duidelijk wanneer dit wel en wanneer dit niet mag.
De juristen van de Helpdesk kunnen natuurlijk ook adviseren over andere kwesties. Ze reageren op werkdagen
altijd binnen 24 uur op een adviesaanvraag. De advisering is gratis en exclusief voor leden van VOS/ABB.
Informatie: Helpdesk,0348-405250
van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

schoolnieuws

Springend rekenen werkt beter
Bewegen tijdens de reken- en
taallessen leidt tot betere
schoolprestaties. Dat blijkt uit
een onderzoek op 12 basisscholen in Groningen.
Bij een actieve reken- of taalles
blijven de kinderen beter bij de
les dan wanneer ze gewoon in
hun bankjes zitten. Er is meer aandacht en concentratie. Op de langere termijn zou deze
manier van lesgeven leiden tot een betere doorbloeding van de hersenen, de aanmaak
van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen.
Bijkomend effect is dat de kinderen die meer bewegen ook minder dik worden. Bovendien
vinden ze de actieve lessen leuk. De projectleider noemt de onderzoeksresultaten ‘ronduit
spectaculair’.

Superschool
Het boek Superschool van Eric van ‘t
Zelfde is uitgekomen. Hij is rector van
de openbare scholengemeenschap
Hugo de Groot in Rotterdam.
Van ‘t Zelfde heeft landelijke bekendheid, omdat hij van een van de slechtste scholen van Rotterdam een superschool heeft gemaakt. De problemen
die hij op zijn school tegenkwam, pakte
hij op onorthodoxe wijze aan. Tegen de
wettelijke regels in verwijderde hij een
aantal leerlingen, waarvoor hij zich voor
de rechter moest verantwoorden. Zijn
aanpak leverde gedonder op: bedreigende situaties en persoonsbewaking.
Maar het had resultaat, want na een
paar jaar begon zijn school op of boven
het landelijke gemiddelde te scoren.
In Superschool beschrijft Eric van ‘t Zelfde zijn levensgeschiedenis en vertelt hij
het verhaal van zijn school
en de mensen die daar
rondlopen. De successen
hebben een stevige prijs,
die docenten volgens hem
betalen, maar die Nederland en de politiek nooit
zien of willen zien.
Het boek Superschool
is uitgegeven door uitgeverij Prometheus |
Bert Bakker en kost
18,95 euro.

De Voordeelmarkt
heeft in oktober de deuren geopend.
Op pagina 34 in dit nummer kunt u er
meer over lezen.

Laatste bijeenkomst over
aansprakelijkheid
Op 10 december is in Eindhoven de
laatste van een reeks regiobijeenkomsten over bestuurders-, beroepsen bedrijfsaansprakelijkheid.
Op de bijeenkomst zal aan de hand van
onder andere actuele wetgeving informatie worden gegeven over wat aansprakelijkheid voor bestuurders, toezichthouders
en onderwijsorganisaties kan betekenen.
VOS/ABB organiseert deze bijeenkomst
in samenwerking met Henri Damen van
verzekeringspartner Aon.
U kunt zich voor de bijeenkomst in het
Van der Valk-hotel in Eindhoven aanmelden door een e-mail te sturen aan
welkom@vosabb.nl onder vermelding van
‘Contactgroep Governance Eindhoven’.

Veel Meer
Meesters!
De nieuwe campagne
Veel Meer Meester!
moet jonge mannen
interesseren voor een
baan als leerkracht in
het basisonderwijs.
‘Door meer aan te sluiten
bij verschillende talenten
in het curriculum, het
doen van onderzoek
op diverse gebieden
en door het organiseren van aansprekende
events wordt ingespeeld
op de publieke opinie en
worden de doelgroepen
rechtstreeks aangesproken en getriggerd’, zo
is de visie achter deze
campagne. Het is de
bedoeling de publieke
opinie over het beroep
van leerkracht in het
basisonderwijs positief
te beïnvloeden, ‘waardoor dit beroep nog
meer gezien wordt als
een prachtig beroep,
ook voor mannen’.
Er worden al jaren
pogingen ondernomen
om het aantal mannen
in het basisonderwijs te
vergroten. Zo konden
scholen gebruikmaken
van subsidie om mannen aan te trekken, zijn
er scholen die meesters
extra in het zonnetje zetten en waren er diverse
initiatieven onder de
noemer ‘hij-instroom’.
Tot nu toe heeft dat
allemaal weinig resultaat
gehad.

naar school!

7

schoolnieuws

Bonjour
Meer met Duits en Frans
Staatssecretaris Dekker van OCW
stelt 600.000 euro beschikbaar voor
een kenniscentrum voor Duits en
Frans op basisscholen langs de grens.
Dekker noemt het ‘een gemiste kans’
dat nog maar zestig basisscholen langs
de grens Duits of Frans aanbieden. Als
leerlingen die bij Duitsland of België
wonen hun ‘buurtaal’ goed beheersen
‘kunnen ze optimaal profiteren van de
kansen die de grensregio hun biedt’,
schrijft de staatssecretaris in een brief
aan de Tweede Kamer. Scholen ervaren volgens hem drempels om met
buurtaalonderwijs aan de slag te gaan.
‘Ik wil die barrières zoveel mogelijk
wegnemen en heb daartoe overleg
gevoerd met onderwijsinstellingen in
de grensregio die buurtaalonderwijs
aanbieden.’

Au revoir

Willkommen

Nieuw fonds voor leraren
Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is
gelanceerd om leraren te ondersteunen en verbinden in het realiseren
van hun eigen initiatieven voor beter
onderwijs.
Het LOF wil de positie van leraren in
het onderwijsproces versterken door
hen te laten nadenken over hun eigen
professionalisering en de ontwikkeling
van het onderwijs. ‘Leraren worden
in staat gesteld op eigen initiatief en
naar eigen inzicht vorm te geven aan
de versterking van hun professioneel
handelen, het verbeteren van het
onderwijs en het versterken van de
beroepsgroep’, zo meldt het fonds.
Het LOF bouwt voort op de ervaringen uit het programma Onderwijs
Pioniers van de Onderwijscoöperatie.
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Handreiking burgerschapsvorming
De Stichting Leerplanontwikkeling heeft de handreiking Op zoek
naar gedeelde waarden gepubliceerd. VOS/ABB heeft actief meegedacht over deze handreiking over burgerschapsvorming op scholen.
De handreiking bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk
biedt theoretische uitgangspunten voor een visievorming
op waarden. Het tweede hoofdstuk bevat een stappenplan
voor schoolleiders om een dialoog over waarden te starten, consensus over de waarden van de school te bereiken
en zo een schoolspecifieke visie op waarden te vormen.
In de handreiking wordt gerefereerd aan onder andere de
School!Gids en de publicatie Daarom! Openbaar
onderwijs verbindt van VOS/ABB.
Handreiking

Op zoek naar
gedeelde waa
rden

waarden en burgers
chapsvo
SLO • nationaal

Leraar gepest?
Eigen schuld!

Ouders hechten aan
veilige kindcentra

Dat leraren worden
gepest, is deels hun
eigen schuld, vinden
veel leerlingen. Dat
blijkt uit een peiling
onder scholieren van
de actualiteitenrubriek EenVandaag
en de jongerenkrant
7Days.

Ouders vinden het van groot belang
dat er in kindcentra een goede sfeer
heerst. Dat is een van de uitkomsten
van een onderzoek dat bureau Oberon op verzoek van Kindcentra2020
heeft uitgevoerd.

De overgrote meerderheid van de scholieren
maakt wel eens mee
dat een leraar wordt
gepest. Dat gebeurt op
verschillende manieren,
zoals het verspreiden
van roddels en het
stiekem maken van
foto’s en filmpjes. Ook
het klassieke propjes
gooien, herrie maken
en kliederen op het
bord komen nog
steeds vaak voor. Als
een docent wordt
gepest, is dat niet
alleen de schuld van de
leerlingen, vinden veel
ondervraagden. De
grootste groep vindt
het ook de fout van de
leraar zelf. Ze wijten het
dan aan ‘een gebrek
aan gezag’.
Meer informatie op
www.sevendays.nl.

rming op scholen

expertise centrum

Onder een goede sfeer in kindcentra
wordt verstaan dat kinderen en volwassenen er op een rustige en respectvolle
manier met elkaar omgaan en dat er
persoonlijke aandacht en begeleiding is
voor elk kind. Ouders hechten ook belang aan fysieke veiligheid en aan een
ruim, fris en licht gebouw dat helemaal
is afgestemd op kinderen, zodat die
worden uitgedaagd om zich cognitief,
creatief en sportief te ontwikkelen.
De politiek wil het intussen makkelijker
maken om dergelijke kindcentra in te richten. Steeds meer partijen zien de scholen
worstelen met de verschillende regels die
gelden voor opvang en onderwijs. Voor
openbare schoolbesturen geldt nog een
extra belemmering: zij mogen wettelijk
geen opvang aanbieden. Toch zijn er
inmiddels enkele openbare kindcentra in
bedrijf, onder meer in Maassluis.
Hoe dit kindcentrum onder openbaar
bestuur is gerealiseerd, leest u op de
pagina’s 23 en 24 van dit nummer.

leerplano ntwikkeli
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Gaan we weer oormerken?
Het bericht op onze website waarboven
deze vraag stond, maakte veel reacties
los. Directe aanleiding om het te plaatsen,
was de toenemende stroming in de
politiek tegen de lumpsumbekostiging.
De SP voert die stroming aan. Die partij wil dat alles weer
centraal wordt geregeld via het ministerie van OCW in
Den Haag. De gedachte hierachter zal zijn dat het onderwijsgeld dan niet meer door die vermaledijde schoolbestuurders wordt weggesluisd naar allerlei duistere
krochten. Het fijne van dergelijke gedachtespinsels is dat
iedereen snapt dat ze buitengewoon weinig met de werkelijkheid in ons funderend onderwijs te maken hebben.
Toch klonk dit najaar ook vanuit de PvdA een geluid
tegen de lumpsum. Kamerlid Loes Ypma vroeg aan
staatssecretaris Sander Dekker van OCW of de bekostigingssystematiek van het basisonderwijs zodanig kon
worden aangepast ‘dat de personele bekostiging over
meerdere jaren gelijk is aan de feitelijke kosten’. Dekker
zei uiteraard daar niets voor te voelen, omdat dit een
openeindefinanciering zou betekenen.
Jonge leraren en rekenonderwijs
De stroming tegen de lumpsumbekostiging wordt versterkt door de vraag waar het extra geld uit het Nationaal
Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord aan is besteed.
Dat extra geld, waarover in 2013 afspraken werden gemaakt, was onder andere bedoeld voor jonge leraren en
verbetering van het rekenonderwijs, maar het
werd met uitdrukkelijke goedkeuring van de
Tweede Kamer niet-geoormerkt toegevoegd
aan de lumpsum. Dat moest ervoor zorgen
dat er geen extra administratieve lasten
zouden ontstaan.

Wettelijk gezien staan schoolbesturen die het geld niet
aan die specifieke doelen hebben besteed in hun recht.
Dekker liet terecht weten, toen de Tweede Kamer hem
daarom vroeg, dat de lumpsumbekostiging met zich
meebrengt dat niet voor elke euro kan worden aangegeven waaraan die is besteed. Hij gaf echter ook aan dat
hij een open discussie wil over de mogelijkheden meer
inzicht te krijgen in de uitgaven van de scholen. Een
open discussie is natuurlijk altijd goed, maar het resultaat
mag niet zijn dat er in het onderwijs (nog) meer regeldruk
ontstaat en ook niet dat de schoolbestuurlijke autonomie
wordt aangetast.

‘Een open discussie
is natuurlijk altijd goed’
Wat evenmin mag gebeuren, is dat er weer een greep uit
de lumpsum wordt gedaan, zoals dat in 2009 gebeurde.
Toen sneed voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma
van OCW met instemming van de Tweede Kamer 90
miljoen euro weg. Hoewel niet geoormerkt, kon volgens
Dijksma dit budget voor bestuur en management net zo
goed weg...
Ten slotte wil ik hier nog een verstandige opmerking
noemen van voorzitter Liesbeth Verheggen van
de Algemene Onderwijsbond. In het kader van
de stroming tegen de huidige lumpsumbekostiging pleitte zij via Twitter voor een open gedachtewisseling, waaruit zal blijken dat er meer mogelijk is dan alleen lumpsum of oormerken.

Ritske van der Veen

directeur VOS/ABB
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Steeds verder
fietsen naar
school
Tekst & beeld: Martin van den Bogaerdt
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Elke kleuter op zijn fietsje met zijwieltjes naar school.
Dat wil PvdA-Kamerlid Loes Ypma.
Irreëel, vinden ze in Dongjum, waar dit 3-jarige
jongetje woont. In het Friese dorpje met ongeveer 300
inwoners is het aan het einde van dit schooljaar over
en uit met openbare basisschool De Twirre. Er zijn te
weinig kinderen om de school open te houden.

naar school!
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D

e Twirre heeft nu 28 leerlingen
en de krimp zet door. Zo simpel
is het, helaas. De kinderen gaan
volgend jaar naar school in het
naburige dorp Ried of in de stad Franeker.
Dat betekent elke dag een aantal kilometers
heen en weer. Op de fiets, als dat kan. Het
zal de kleintjes die nog met zijwieltjes fietsen
niet lukken. Die gaan gewoon achterop of
worden met de auto gebracht. De inwoners
van Dongjum realiseren zich dat het niet
anders kan. Hoe erg is het eigenlijk als de
laatste school in een dorp dicht moet?
In het vorige schooljaar moesten verspreid
over het land 124 basisscholen de deuren
sluiten. Bijna 8200 kinderen maakten de
overstap naar een andere school. In het
schooljaar 2013-2014 werden 101 basisscholen gesloten, ook al geen gering aantal.
Demografische krimp was, is en blijft de
belangrijkste oorzaak, zo ook in Dongjum.
In dit dorpje met ongeveer 300 inwoners
ten noorden van Franeker telde openbare
basisschool De Twirre in 2010-2011 nog bijna
50 leerlingen, zo is in de hal te zien op een
schoolfoto uit dat jaar. De teller staat nu op 28.

12
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Deze
school
gaat
dicht

 Dit lijkt één klas, maar het
zijn bijna álle leerlingen van
basisschool De Twirre, met het
team. Acht leerlingen van groep
8 vertrekken eind dit jaar, en er
komt maar één kleuter bij.

Geen groep 6
‘In het laatste schooljaar maken wij er het
beste van’, zegt het team van openbare
basisschool De Twirre in het Friese dorpje
Dongjum. Het team van De Twirre bestaat
uit directeur Tea Wahle, die ook directeur
is van obs Kleyenburg in Franeker, en de
groepsleerkrachten Willy Menninga die
met zes kleuters de kleinste groep heeft,
Jolanda Terpstra met tien leerlingen in de
combi 3-4-5 en Sietske de Jong met twaalf
leerlingen in de combi 7-8. Er is dit laatste
jaar geen groep 6-leerling. Met acht leerlingen in groep 8 die volgend jaar de school
verlaten en slechts één kleuter erbij sinds de
herfstvakantie, gaat de krimp van De Twirre
onverminderd door.
Dat de school dichtgaat vinden de teamleden jammer voor de kinderen, het dorp en
zichzelf, maar het is niet anders. ‘Je moet realistisch blijven, met nog minder leerlingen
kán het gewoon niet. Dan heb je pedagogisch-didactisch geen reële situatie meer.
Als je nog maar 20 leerlingen overhoudt,
moet je overgaan tot een grote combi 3-8.
Dat is voor de kinderen niet goed en voor

krimp

Grootste krimp in voortgezet
onderwijs
Het aantal leerlingen in het voortgezet
onderwijs krimpt tot het schooljaar
2021-2022 met 8,1 procent. In het
primair onderwijs bedraagt de krimp
tot dat schooljaar ruim 4 procent. Dit
blijkt uit de Referentieraming 2015 van
het ministerie van OCW.
In absolute aantallen gaat het in het
voortgezet onderwijs om een daling
van afgerond 959.300 leerlingen in
het huidige schooljaar tot 881.700 in
2021-2022. Dat is een afname met 71.600
leerlingen. Dit schooljaar is er een piek.
Het voortgezet onderwijs telde in het
afgelopen schooljaar 2700 minder leerlingen dan nu. Vanaf volgend schooljaar
zet de daling in.
Primair onderwijs
Het primair onderwijs ziet het totale
aantal leerlingen van nu tot 2021-2022
dalen met 62.100. Nu zijn er in primair
onderwijs nog 1.542.200 leerlingen. In
2021-2022 zijn dat er 1.480.100. Dat komt
overeen met een daling met ruim 4
procent.
De daling van het aantal leerlingen
in het primair onderwijs is al een
aantal jaren gaande. In 2012-2013 had
het primair onderwijs nog 1.608.000
leerlingen, 65.800 meer dan nu. Als dat
wordt opgeteld bij de krimp van nu tot
2021-2022, gaat het om een afname met
127.900 kinderen.

jezelf als leerkracht ook niet. Het gaat nu
nog net. We zijn dan ook blij dat we dit jaar
kunnen afmaken. Het eerdere plan om de
school al dit schooljaar te sluiten, zou voor
de kinderen, voor ons en voor het dorp te
abrupt zijn geweest. Het is goed dat het
bestuur dat niet gedaan heeft. We maken
er dit jaar nog het beste van, sluiten dan de
deuren en denken terug aan een mooie tijd.’

Rouwproces
Ook de Vereniging Dorpsbelangen
Dongjum-Boer – Boer verwijst naar het
gelijknamige buurtschap enkele kilometers
verderop – vindt het jammer dat de school

‘Een combinatieklas 3-8
is voor niemand goed’
verdwijnt. Maar voorzitter Jeanette Slagter,
die als directeur werkzaam is in het basisonderwijs in het relatief grote Friese dorp Berlikum, beseft dat het echt niet anders kan. ‘Er
zijn gewoon steeds minder schoolgaande
kinderen in Dongjum’, vertelt ze in haar huis
met zicht over de Dongjumer Vaart waarover ze ooit weer de elfstedenrijders hoopt
te zien voorbijkomen.
‘Dat er steeds minder kinderen zijn, neemt
niet weg dat de school een verbindende
factor in het dorp is. Dat draagt bij aan de
leefbaarheid. Mensen uit het dorp ontmoeten elkaar op het plein. De bakker is al verdwenen, daarvoor zat er nog een visboer in
het dorp, er was een café en aan het einde
van dit schooljaar gaat De Twirre dus dicht.
Heel jammer, want er gaat weer een stukje
van het dorp verloren. Je kunt het zien als
een rouwproces. De realiteit is dat het niet
anders kan.’

Nieuwbouw
Er is nog geprobeerd om jonge gezinnen
naar Dongjum te halen door aan de rand
van het dorp grote huizen voor gezinnen te
bouwen, maar door de economische crisis
is dat er slechts op zeer beperkte schaal
van gekomen. Van de zeventien geplande
huizen zijn er maar drie gerealiseerd. Er is
nu weer wat nieuwbouw, vlak bij De Twirre.
Daar komen vier levensloopbestendige
huizen voor één of twee personen en vier
eengezinswoningen. ‘Er zullen dus weer
nieuwe gezinnen komen, maar dat aantal
zal er niet meer toe doen om de school
open te houden. Het is gewoon voorbij, hoe
jammer dat ook is.’
Slagter verwacht niet dat het sluiten van
de school de doodsteek voor het dorp zal
zijn. ‘Nee, dat denk ik niet. We hebben het
dorpshuis, de kaatsvereniging, de ijsclub,
onze eigen toneelvereniging en de VVV,
de Vereniging voor Volksvermaken. In een
klein dorp als Dongjum is dat best veel, vind
ik. Maar het is wel zo dat er steeds meer van
vrijwilligers wordt gevraagd. Sommige mensen zijn al tientallen jaren de drijvende kracht
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~ Het team van obs De Twirre.
vlnr Tea Wahle, Jolanda
Terpstra, Willy Menninga en
Sietske de Jong.

achter deze verenigingen en het is maar de
vraag of ze dat willen blijven en of andere
mensen hun taken willen overnemen.’

Weerbaarheid
Voor de kinderen betekent de overstap naar
een andere school dat ze in elk geval in een
grotere onderwijssetting komen buiten hun
eigen dorp. Een groot deel zal naar openbare basisschool De Oanset in Ried gaan, waar
De Twirre nu een nevenvestiging van is.

‘Het zal niet
de doodsteek
voor het
dorp zijn’

14
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Ook De Oanset krimpt, want op de teldatum
in 2010 had deze school nog 94 leerlingen
en nu nog bijna 70. Dat is objectief gezien
een beperkt aantal, maar niet voor kinderen
die een minischooltje als De Twirre gewend
zijn. Er gaan ook leerlingen van De Twirre
naar Franeker, wat als een stap naar de grote stad wordt gezien, hoewel Franeker met
bijna 13.000 inwoners voor randstedelijke
begrippen nog steeds dorps is. Het fietsen
naar school wordt door de teamleden niet
als de grootste verandering gezien, wel
de grotere setting, die volgens hen van de
leerlingen meer sociale weerbaarheid vergt.
Met name voor de leerlingen uit groep 7,
die het langste op het kleine dorpsschooltje
hebben gezeten, zal het wennen zijn.
Voor de teamleden ten slotte betekent
sluiting van De Twirre dat ze op andere
basisscholen van de Stichting Radius voor
openbaar basisonderwijs in de gemeente
Franekeradeel zullen gaan werken. Welke
scholen dat worden, weten ze nu nog niet.
‘Het wordt natuurlijk ook voor ons anders,
maar dat komt wel goed!’ |

Met terugwerkende kracht
fusiecompensatie
Scholen voor voortgezet onderwijs die
vanwege krimp samengaan, krijgen
hiervoor met terugwerkende kracht
tot 2013 financiële compensatie. Dat
heeft staatssecretaris Sander Dekker
van OCW in september bekendgemaakt.
Tot nu toe gingen deze vo-scholen er bij
een fusie vaak financieel op achteruit
doordat een deel van hun basisbekostiging dan wegviel. Om scholen in
krimpgebieden te stimuleren samen te
werken, krijgen ze dit verlies de eerste
jaren gecompenseerd.
Dekker: ‘In grote delen van ons land
neemt het aantal leerlingen op middelbare scholen de komende decennia
flink af. Alleen door samen te werken
kunnen scholen ook in de toekomst
goed onderwijs blijven bieden. Deze
nieuwe regeling stimuleert middelbare
scholen om bij krimp de handen ineen
te slaan.’
In het primair onderwijs bestaat al een
vergelijkbare regeling.

krimp

Een op de tien lokalen in
Drenthe staat leeg

I

n Drenthe wachten nu al ruim twintig
schoolgebouwen op een nieuwe bestemming, en dat zullen er als gevolg
van leerlingendaling in de komende
jaren meer worden. In de schoolgebouwen
die nog in gebruik zijn, staat één op de
tien lokalen leeg. Per jaar gaat 6 ton aan
onderwijsgeld verloren als gevolg van die
gedeeltelijke leegstand. Dat bedrag kan
oplopen tot 1 miljoen euro in 2025, zegt
Roosje van Leer van het Drentse-Groningse
kenniscentrum CMO STAMM.
Uit onderzoek van dit bureau in opdracht
van de provincie Drenthe blijkt dat daar
34.000 vierkante meter schoolgebouw
leegstaat of niet voor onderwijs wordt
gebruikt. Relatief de meeste leegstand in
Drenthe is te vinden in de gemeenten Westerveld, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden

Wat moeten we met al die lege schoolgebouwen? In
krimpgebieden is die vraag in alle opzichten relevant.
‘Als je het met elkaar goed aanpakt, hoeft het geen
treurig verhaal te zijn’, zegt adviseur Roosje van Leer.
Tekst & beeld: Martin van den Bogaerdt

en Emmen. Als er niets gebeurt, is er in
2025 een overschot van 60.000 vierkante
meter.

Emoties
De komende jaren zal een aantal scholen
de deuren moeten sluiten. In discussies over scholensluiting klinkt vaak het
argument van leefbaarheid. ‘Dat wordt wel
minder, merk ik’, zegt Van Leer. ‘In dorpen
waar de dorpsschool dichtgaat, dringt het
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besef steeds meer door dat het vaak niet
anders kan. Er zijn gewoon steeds minder
schoolgaande kinderen, zo simpel is het’.
Zij verwijst naar eerder onderzoek waaruit
blijkt dat het voor de aantrekkelijkheid van
dorpen op het platteland niet veel uitmaakt
of er nog een school is. ‘Wat je vaak ziet, is
dat ouders wel inzien dat het beter is voor
de kinderen om scholen samen te voegen,
maar dat het de grootouders zijn die er
moeite mee hebben, vooral als die altijd in
het dorp hebben gewoond en er zelf nog
op school hebben gezeten. Zij hebben
minder oog voor bijvoorbeeld de onderwijskundige en sociaal-emotionele voordelen
van een grotere school. Ze zien alleen iets
verdwijnen en verlies doet nu eenmaal pijn.
Het is heel duidelijk ook een kwestie van
emoties.’

Communicatie
Juist omdat het sluiten van dorpsscholen
met emoties gepaard gaat, is het volgens
Van Leer belangrijk dat schoolbestuurders
bewust omgaan met de communicatie
daarover. ‘Je moet er in eerste instantie met
ouders over praten, want die zijn de klanten
van de school. Het is een proces waar je
met elkaar doorheen gaat. Het is verstandig
om bijvoorbeeld ook de vereniging voor
dorpsbelangen erbij te betrekken. Wat kun
je met elkaar doen om ervoor te zorgen
dat ouders en kinderen in een dorp elkaar
kunnen blijven ontmoeten als een school

16
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School is nu B&B
Van 1972 tot 1993 stond
hij er zelf voor de klas, nu
runt Marco Gerritsen in zijn
eigen school van vroeger
de bed and breakfast Royal
Classroom. Hij woont in de
naburige directeurswoning die
bij de voormalige openbare
jenaplanschool Op de Bres
hoorde.
Hij en zijn inmiddels overleden
vrouw Else kochten het
gebouw in 2009, nadat de
school de deuren had moeten
sluiten. In andere ruimten
van de voormalige school
hangen honderden kostuums
van de Stichting Oud-Oranje,
een initiatief van Else. Deze
stichting verzorgt in het hele
land historische shows. Het
voormalige schoolgebouw
in Oranje wordt door
adviseur Roosje van Leer
van onderzoeksbureau CMO
STAMM aangehaald als een
mooi voorbeeld van hernieuwd
gebruik van een voormalige
school.

dichtgaat, en wat zou een goede invulling
voor het gebouw kunnen zijn? Dan komt
ook de gemeente om de hoek kijken.’
Om het proces goed te laten verlopen, is
het volgens Van Leer van belang dat alle
betrokkenen zich gehoord weten en dat
schoolbestuur en gemeente samen hun
specifieke taken oppakken, zonder strikt te
denken in een verdeling van verantwoordelijkheden. ‘Het schoolbestuur is natuurlijk
niet verantwoordelijk voor de leefbaarheid van een dorp, maar het moet daar
wel begrip voor hebben en erover willen
meedenken. Andersom kunnen gemeenten meedenken over een invulling van
gedeeltelijke leegstand, ook al zijn ze daar
niet verantwoordelijk voor. En soms komen
er vanuit een dorp ook heel goede ideeën
voor een alternatieve invulling van lege
lokalen of vrijkomende gebouwen.’
De afgelopen jaren zijn er in Drenthe
ongeveer twintig lege schoolgebouwen
verkocht. ‘Die kunnen een mooie functie
krijgen, zoals je nu ziet in het dorp Ansen, waar in een voormalige school een
kleinschalig woonzorgcentrum zit. Andere
voorbeelden zijn een bed and breakfast in
een oude school in Oranje en een dansschool in Klijndijk. Niet alle initiatieven zijn
kostendekkend, maar zo blijft er in elk geval
reuring. Als je het met elkaar goed aanpakt,
hoeft het geen treurig verhaal te zijn’, aldus
Van Leer. |

Presentatie
Op 29 september hield Roosje van Leer
in het dorp Veeningen een presentatie
over de gevolgen van leegstand voor
het Drentse onderwijs. Haar presentatie
staat op de website www.cmostamm.nl
bij het bericht ‘Een op de tien lokalen in
Drenthe staat leeg’.

kinderen praten mee

Kinderparlement
Den Bosch
overtuigend van start
In Den Bosch worden kinderen serieus genomen. Deze stad heeft
sinds kort een eigen kinderparlement. Tijdens de allereerste
vergadering lieten de kinderen overtuigend zien dat ze vol
ideeën zitten en graag willen meepraten.
Tekst: Karin van Breugel Beeld: Gerard van Kessel

‘Zeggenschap van kinderen vinden wij erg
belangrijk’, zegt Ankie de Laat, lid van het
College van Bestuur (CvB) van ATO-Scholenkring, het bestuur van het openbaar en
algemeen toegankelijk onderwijs in Den
Bosch. ‘Wij hebben bij de totstandkoming
van ons strategisch beleidsplan een speciale inspraakdag voor kinderen georganiseerd, en ook op onze scholen hebben
kinderen een stem.’ Als verlengstuk hiervan
is nu ook een kinderparlement geïnitieerd
dat twee keer per jaar bij elkaar zal komen.
Het doel is kinderen te leren hoe de democratie werkt. Op de eerste bijeenkomst waren alleen ATO-scholen vertegenwoordigd,
vanaf volgende keer zijn ook scholen van
andere besturen van de partij.

Uiteenlopende onderwerpen
Die allereerste vergadering in de Nieuwe
Raadszaal van het stadhuis van Den Bosch
werd geopend door Joop van Lanen,
vertrekkend CvB-voorzitter van ATO-Scholenkring. Zo’n dertig opgewonden kinderen
zaten klaar om met wethouder Eric Logister
in gesprek te gaan. Onderwerpen waren
onder meer kindcentra, vluchtelingen, ge-

zonde voeding en verkeersveiligheid. Bij dat
laatste onderwerp probeerde de wethouder
de kinderen te mobiliseren: ‘Vraag je ouders
om voortaan op de fiets naar school te
gaan. Zo wordt het veiliger rondom school
en het is ook nog eens hartstikke gezond.’
Ook voor het vluchtelingenvraagstuk deed
hij een appel op de kinderen. ‘Misschien komen er ook gevluchte kinderen bij jullie op
school. Help ze, speel met ze en praat met
ze, ook als ze nog niet zo goed Nederlands
kunnen. Dat zou fantastisch zijn!’

350 handtekeningen
Bij het onderwerp ‘Engelse les’ boden twee
leerlingen van basisschool Noorderlicht een
petitie aan, inclusief 350 handtekeningen.
Zij willen dat de Engelse les voortaan altijd
door een native speaker wordt gegeven.
De wethouder reageerde blij verrast: ‘Deze
petitie beschouw ik echt als een opdracht
om voor dit belangrijke onderwerp een
oplossing te bedenken!’ |
Meer weten?
Zie www.bosschekinderparlement.nl

‘Je voelt je heel
volwassen’
Catootje en Sam
zitten op openbare
basisschool De Groote
Wielen in Den Bosch.
Enthousiast vertellen
ze over de eerste vergadering van het Bossche
Kinderparlement.
‘Meestal mogen alleen
volwassenen hun
mening geven en dan
luisteren ze niet naar
kinderen. Nu mochten
wij meepraten en dat
vond ik erg leuk!’ zegt
Catootje uit groep 7.
‘Je voelt je opeens heel
volwassen als je in zo’n
stoel zit met een microfoon voor je’, vult Sam
uit groep 8 aan. ‘Ik denk
dat de wethouder wel
goed naar ons geluisterd heeft. Anders zou
het kinderparlement
ook wel een beetje
nutteloos zijn’.
Catootje: ‘We mochten
over allerlei onderwerpen stemmen. Een
school wilde bijvoorbeeld een gezondheidsweek organiseren. Ik
vind gezondheid wel
een belangrijk onderwerp, maar ik denk dat
zo’n week niet werkt.
Ik ben bang dat toch niet
iedereen meedoet.’

‘Je voelt je heel volwassen
met zo’n microfoon voor je’
~ CvB-voorzitter Joop
van Lanen verlaat ATOScholengroep en zit daarom
eenmalig als ‘burgemeester’
het kinderparlement voor.
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Theoloog pleit
voor ontzuild
onderwijs
Onderwijsrichtingen zijn een obstakel uit het
verleden, stelt theoloog Matthias Kaljouw van
het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie
en Samenleving. ’Ze houden het Nederlandse
onderwijsstelsel vast in een verouderd systeem
dat niet langer recht doet aan de veranderde
maatschappij.’
Tekst: Martin van den Bogaerdt Beeld: stockvault, Crystal Kordalchuk

Kaljouw (27) gaat in het oktobernummer
van het tijdschrift De Linker Wang in op
de aanpassingen van het Nederlandse
onderwijsstelsel, zoals staatssecretaris
Sander Dekker van OCW die voor zich ziet.
Dekker pleit voor richtingvrij plannen van
scholen, niet meer gebaseerd op de traditionele religieuze en levensbeschouwelijke
stromingen. ‘De noodzaak voor wijziging
is een direct gevolg van de transformatie
die religie in Nederland ondergaat’, aldus
Kaljouw. Hij signaleert dat de Nederlandse
samenleving zich steeds meer onttrekt aan
verzuilde structuren.
‘Hoewel deze ontwikkeling evenzeer geldt
voor de politieke en levensbeschouwelijke
structuren, zien we dit het meest radicaal bij
de gedaanteverandering van religie’, schrijft
Kaljouw. Hij wijst erop dat nieuwe religieuze
bewegingen hun intrede doen, onder andere
door immigratie. ‘Daarnaast zien we steeds
meer geloof buiten de institutionele religies,
in vormen van individuele spiritualiteit of
zingeving. Bovendien blijkt dat veel mensen
affiniteit hebben met meerdere religies.’

Christenen noemen zich boeddhist
Vooral dat laatste, de affiniteit met meerdere
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religies, beschouwt Kaljouw als een definitief afscheid van de verzuiling. ‘Immers,
hier staat geloof of overtuiging los van de
exclusieve keuze voor één gemeenschap
en één leer, hetzij religieus, hetzij levensbeschouwelijk. Atheïsten laten zich inspireren
door christelijke spiritualiteit, christenen noemen zich ook boeddhist, et cetera. Geloof
en levensbeschouwing zijn zingeving, een
zoektocht naar persoonlijke inspiratie, niet

Theoloog Kaljouw
Matthias Kaljouw (1988)
is theoloog en woont in
Deventer met zijn vrouw
Ilse. Hij werkt bij Achmea
en als onderzoeker bij het
Dominicaans Studiecentrum
voor Theologie en
Samenleving. Sinds 2014 is
hij lid van de redactie van
De Linker Wang. Daarnaast
is hij actief betrokken bij de
Protestantse Gemeente
Deventer.

Christelijk, wat is dat tegenwoordig nog?
Er heerst in christelijke scholen misschien wel een taboe op religieuze vorming van kinderen, signaleert de Raad van Kerken (RvK).
De RvK wil de plaats van het gebed in het onderwijs aan de orde stellen. ‘Lange tijd was de verbinding kerk, gezin, school voor de religieuze
opvoeding van kinderen vanzelfsprekend. Nu is het tegendeel het geval
en ligt er misschien zelfs een taboe op de bijdrage van school aan de
religieuze vorming van kinderen’, zegt Geert van Dartel van de RVk
tegen de christelijke besturenorganisatie Verus.
Verlegenheid
De ervaringen van directeur Freek ten Klooster van de protestantschristelijke sbo-school De Regenboog in Apeldoorn illustreren het

verzuiling

Burgerschap belangrijker
dan godsdienst
Godsdienst wordt gezien als een
van de vakken die uit het onderwijs
kunnen verdwijnen. Ouders vinden
burgerschap belangrijker. Dit is een
van de uitkomsten van het Nationaal
School Onderzoek van het Algemeen
Dagblad en een aantal regionale
kranten.
Op de vraag welk vak uit het onderwijsaanbod geschrapt mag worden,
gaf een kwart van de ondervraagde
ouders ‘godsdienst/levensbeschouwing’ als antwoord. Het Interkerkelijk
Overleg in Schoolzaken (IKOS) reageert geschrokken op deze uitkomst.
‘We moeten er alles aan doen om
meer draagvlak voor godsdienst te
creëren bij ouders, scholen én leraren’,
zegt Anneke van Wijngaarden van het
IKOS in het Reformatorisch Dagblad.
De resultaten van het Nationaal
School Onderzoek staan (per regio) op
www.krant.nl/schoolonderzoekresultaten.

‘Levensbeschouwing
is zingeving,
niet meer een zuil.’
meer een zuil: het overnemen en doorgeven van een compleet set aan waarheden
over alle aspecten van het dagelijks leven.’
Deze verschuivingen maken volgens Kaljouw duidelijk dat onderwijsrichtingen een
obstakel uit het verleden zijn. ‘Ze houden
het onderwijsstelsel vast in een verouderd
systeem dat niet langer recht doet aan de
veranderde maatschappij. Dit blijkt wel uit
het feit dat het grootste gedeelte van het
onderwijs officieel nog steeds een religieuze
of levensbeschouwelijke grondslag kent, ondanks de ingrijpende verandering van het
religieuze landschap. ‘Officieel’, want veel
confessionele scholen weten niet langer
hoe zij deze identiteit nog gestalte kunnen
geven in hun onderwijs.’
Het artikel Onderwijs: bezield boven de zuilen
van Matthias Kaljouw staat op de pagina’s 6
en 7 van het oktobernummer van tijdschrift
De Linker Wang (www.linkerwang.nl). Dit is
het tijdschrift van de gelijknamige religiewerkgroep van GroenLinks.
De opvattingen van Kaljouw sluiten aan op
het concept School! van VOS/ABB en de
Vereniging Openbaar Onderwijs. Over dit
ideaal voor ontzuild onderwijs gaat de uitgave School!Gids, die kan worden gedownload van www.vosabb.nl (>downloads). |

taboe dat de RvK signaleert. ‘Mijn kind hoeft niet mee te bidden’, krijgt hij wel eens van
ouders te horen. Maar het zijn niet alleen de ouders die niet meer willen bidden, ook
steeds meer leerkrachten op christelijke scholen doen dat niet meer. Ten Klooster wil
die ‘verlegenheid’ bespreekbaar maken. ‘Ik kan me geen christelijke school voorstellen
waar gebed geen plek heeft. In het christelijk geloof staan drie elementen centraal:
Bijbel, gebed en omzien naar elkaar. Die moeten voorkomen op de christelijke school’,
aldus Ten Klooster.
Lastig gesprek
De RvK pleit voor een dialoog met docenten, ouders en leerlingen. Ten Klooster vertelt
dat dat lastig kan zijn. ‘Je moet er tijd voor maken, geen andere sores aan je hoofd
hebben. En je moet beseffen dat je niet tot een einde kunt komen, mensen liggen nooit
op één lijn.’ Als ouders bidden onzin vinden, vertelt hij hun dat ze voor een christelijke
school hebben gekozen. ‘We kunnen uw kind niet verplichten mee te bidden, maar
verwachten wel een positieve en respectvolle houding.’
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Zwarte Piet:
hoe pakt dat uit?
Het is weer sinterklaastijd en ook het onderwijs
ontkomt niet aan de discussie over Zwarte Piet. Het
College voor de Rechten van de Mens adviseert om
Piet te ontdoen van ‘discriminatoire elementen’,
zoals kroeshaar, oorringen, dikke rode lippen, zwart
gezicht en de gezagsverhouding met Sinterklaas.
Wat doen de scholen? Hoe pakt Piet uit? De redactie
van Naar School! peilde de stand van zaken.

‘Niets veranderen’
Cees Corstanje, voorzitter CvB Archipel
Scholen (Zeeland)
‘Op onze achttien scholen is met ouders
en personeelsleden over dit onderwerp gesproken. We zijn van mening dat Sinterklaas
een kinderfeest is en vooral ook moet blijven. We houden ons daarom verre van de
discussie over discriminatie. Sinterklaas en
Zwarte Piet houden de verschijningsvorm
die we al decennialang kennen. Overigens
is dit geen dogmatisch standpunt. Onze
scholen krijgen alle ruimte om er flexibel
mee om te gaan als ze daar aanleiding
toe zien. Ze volgen in het algemeen het
sinterklaasjournaal, dat vorig jaar een heel
onconventionele koers koos. Als dat dit jaar
ook gebeurt, gaan we daar ongetwijfeld iets
van terugzien in de manier waarop onze
scholen Sinterklaas vieren.’

‘Wederzijds respect en begrip’
Huub van Blijswijk, voorzitter CvB Stichting
BOOR (Rotterdam)
‘Scholen kennen een behoorlijke mate van
autonomie. Als bestuur moeten we dus niet
bepalen hoe zij het sinterklaasfeest invullen,
dat kunnen ze uitstekend zelf. Veel schooldirecteuren hebben echter wel behoefte
aan heldere informatie vanuit het bestuur.
Zij worden in de media geconfronteerd
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met pittige discussies over dit onderwerp
en willen het gesprek binnen hun eigen
school goed managen. Daarom hebben
we een intern memo opgesteld, waarin we
het advies van het College voor de Rechten
van de Mens over deze kwestie toelichten.
Wij vragen scholen met klem om dit advies
mee te nemen.
De meeste scholen zullen dit onderwerp
bespreken met ouders en leerkrachten.
Wij roepen voor- en tegenstanders op om
wederzijds begrip en respect te hebben
voor elkaars standpunt. De uitkomst van de
discussie zal per school verschillen. In de
praktijk zullen veel scholen meegaan met
het sinterklaasjournaal. Als daar bijvoorbeeld pimpelpaarse Pieten te zien zijn,
krijgt dat ongetwijfeld zijn weerslag op de
scholen.’

‘Over drie jaar neutrale Pieten’
Wiely Hendricks, voorzitter CvB De Haagse
Scholen
‘Wij hebben ons bij onze morele afweging in
deze kwestie laten leiden door het College
voor de Rechten van de Mens - hét orgaan
voor discriminatievraagstukken. Als openbare scholen hebben we een extra zorg voor
een discriminatievrije omgeving, vind ik. De
gezamenlijke schoolbesturen in Den Haag
hebben besloten om de figuur van Zwarte

Tekst: Karin van Breugel
Beeld: Shutterstock & Pixabay, Ria Dierikx

 Sinterklaas is bijna overal
nog aangekomen met zwarte
Pieten.

‘Scholen volgen het
Sinterklaasjournaal’
Piet geleidelijk te laten veranderen. Uiteindelijk wordt Piet op alle Haagse scholen
ontdaan van de discriminatoire elementen
die het College benoemt en in de toekomst
hebben we alleen nog maar neutrale Pieten.
Dit standpunt krijgt positieve reacties, maar
roept ook veel weerstand op. Daarom is het
goed dat de overgang geleidelijk gaat. Scholen kunnen daar maximaal drie jaar voor
uittrekken. In de praktijk zullen er scholen
zijn die dit jaar al direct overstappen op een
andere verschijningsvorm, met bijvoorbeeld
blauwe en groene Pieten. Andere scholen
laten dit jaar bijvoorbeeld alleen de gouden
oorringen en rode lippen vervallen.’

‘Professionele dialoog op
schoolniveau’
Hans Tijssen, voorzitter CvB ATOScholenkring
‘Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk, we staan midden in de pluriforme
maatschappij. Omdat we actief pluriform

Vooralsnog weinig verandering
Ondanks alle discussie in het land verandert Zwarte Piet nog nauwelijks van kleur, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Dagblad
AD ondervroeg 262 gemeenten: in 86 procent daarvan was Piet bij
de intocht gewoon zwart. Als reden werd vaak opgegeven dat de
discussie op lokaal niveau niet speelt.
Uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond onder 4000
leerkrachten blijkt dat ook de meeste scholen (65 procent) niets
veranderen aan het uiterlijk van Zwarte Piet. Er zijn wel grote regionale verschillen: in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland zegt de helft van de leraren dat het sinterklaasfeest is of wordt
aangepast. In Friesland, Drenthe en Zeeland is 90 procent niet in voor
verandering.
‘Roetpieten’
Daar waar gemeenten en scholen kiezen voor nieuwe varianten
op de figuur van Piet, gaat het meestal om ‘roetpieten’, die onder de
zwarte vegen zitten door hun schoorsteenklussen. Een enkele keer
komen er pieten in andere kleuren dan zwart, en soms zien ze er
echt anders uit, bijvoorbeeld in Gouda (stroopwafelpiet), Winterswijk
(Mondriaanpiet), Schoonhoven (zilverpiet) en Pijnacker-Nootdorp
(bontgekleurde piet).
In het AD zeggen experts dat de eerste aanpassingen gezien kunnen
worden als een opmaat naar vernieuwing van Zwarte Piet. Maar het
zal heel langzaam gaan en nog 15 tot 20 jaar kunnen duren, voorspellen zij, omdat het hier gaat om een ingesleten traditie. Die verander je
niet zomaar.

‘Het zal nog zeker 15 jaar
duren voor Piet vernieuwd is’
zijn, vind ik dat de schooldirecteuren de
pietendiscussie in eigen huis moeten
voeren, met het team en met de ouders. Op
basis daarvan bepalen zij met elkaar een
standpunt. Als bestuur nemen we in deze
discussie dus geen standpunt in. Dat geldt
overigens voor alle schoolbesturen in Den
Bosch.
Ik begrijp van de scholen dat het onderwerp zeker leeft bij ouders. De inhoud van
de professionele dialoog zal per school verschillen. Op een Brede Bossche School, met
veel achterstandsleerlingen en een mooie
mix van culturen, hoor je wellicht andere geluiden dan op een geheel witte school. Ook
de uitkomst van de dialoog zal niet overal
hetzelfde zijn. Op de ene school zien we
straks misschien de traditionele Piet, terwijl
op andere scholen allerlei gekleurde Pieten
hun opwachting maken.’ |
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Schoolreisje naar
de Wallen kan écht niet!
Met school op excursie naar de Wallen in Amsterdam?
Niet doen, zegt Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.
VOS/ABB is het daar helemaal mee eens.
Tekst: Martin van den Bogaerdt Beeld: Rufus de Vries

S

egers voert namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer het
woord over beleid dat gericht
is tegen mensenhandel. In een
open brief aan onder andere VOS/ABB wijst
hij erop dat er op de Wallen in Amsterdam gedwongen prostitutie voorkomt. Hij
noemt het voorbeeld van een Bulgaarse
vrouw, Maria, die vanaf haar achttiende
jaar gedwongen als prostituée achter het
raam stond. Zij wist zich op den duur los te
rukken uit de handen van de man die haar
naar Amsterdam bracht. Maria weet nog
hoe vernederend ze het vond, als leerlingen
die met school op excursie waren in Amsterdam, haar uitgebreid en lachend stonden te
bekijken.
Volgens Segers verbazen ook andere
bewoners van de Wallen zich erover dat
er scholen zijn die met hun leerlingen op
excursie gaan naar het prostitutiegebied.

‘Een inktzwarte wereld’
Hij schrijft bovendien dat hulpverleners zich
hier boos over maken. Het Kamerlid doet
daarom omwille van respect voor vrouwen,
zoals de Bulgaarse Maria, een dringende
oproep aan scholen ‘om de Wallen niet
meer als attractie te beschouwen’. VOS/ABB
steunt die oproep. De kernwaarden van het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs gaan immers over respect.

Schokkende verhalen
Segers benadrukt dat de onderwerpen
‘mensenhandel’ en ‘prostitutie’ op respectvolle wijze in het onderwijs aan bod kunnen
komen om leerlingen te laten zien welke
‘inktzwarte wereld’ erachter schuilgaat. Hij
noemt de Engelstalige docufilm Nefarious
(‘misdadig’) en het boek De fatale fuik van
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} Gert-Jan Segers (CU): ‘Wallen
niet als attractie beschouwen’

Schoolreis naar
Amsterdam
Keijman Reizen biedt
een meerdaagse schoolreis naar Amsterdam
aan, waarbij onder
het kopje ‘een prachtige ervaring’ diverse
attracties worden
aanbevolen, waaronder
‘de beroemde Wallen’.
In een reactie laat het
bedrijf in het Gelderse
Heteren weten dat op
de website slechts voorbeelden staan van wat
er in Amsterdam kan
worden bezocht, dat
schoolreizen altijd worden afgestemd op de
individuele wensen van
de klant en dat het nooit
de bedoeling is om
groepen leerlingen naar
de Wallen te sturen.

Henk Werson. Nefarious (nefariousdocumentary.com) vertelt op indringende wijze
over internationale mensenhandel en moderne seksslavernij. Vanwege het rauwe karakter van de beelden en het verhaal, is de
docufilm niet geschikt voor de onderbouw
van het voortgezet onderwijs. Nefarious is
gemaakt door de christelijk geïnspireerde
Amerikaanse stichting Exodus Cry, die strijdt
tegen seksslavernij.
In De fatale fuik doet hoofdinspecteur Henk
Werson van het Korps Landelijke Politiediensten verslag van zijn jarenlange ervaringen.
Hij vertelt over slachtoffers en daders van
mensenhandel en gedwongen prostitutie en
hoe de opsporing in zijn werk gaat. Ook dit
zijn schokkende verhalen over uitbuiting en
geweld, maar ook over schaamte en spijt bij
meisjes die nog al te vaak naïef in de fuik van
de prostitutie stappen.

Voorlichting
Het Kamerlid wijst ook op de hulpinstanties
Het Scharlaken Koord en Fier, die in de klas
voorlichting kunnen geven. Het Scharlaken
Koord biedt professionele hulp aan meisjes
en vrouwen in de prostitutie, waarbij wordt
uitgegaan van respect voor diverse keuzes
en opvattingen. Fier richt zich op het
voorkomen en stoppen van geweld, onder
andere als het gaat om gedwongen seks.
Meer informatie: www.fier.nl en
www.scharlakenkoord.nl

kindcentrum
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Openbaar kindcentrum

‘Waar een wil is, is een weg’, zegt Alex Brobbel. Als schoolbestuurder is hij voorstander
van het integraal kindcentrum (IKC) met onderwijs en opvang voor kinderen van 0
tot 12 jaar. Maar naar de letter van de wet is dit voor het openbaar onderwijs (nog) niet
mogelijk. Toch zijn er nu drie openbare IKC’s in Vlaardingen en Maassluis. ‘Wij gaan niet
zitten wachten op aanpassing van de regelgeving. Wij laten zien dat het al kan.’
Tekst: Lucy Beker Beeld: Martine Sprangers

E

envoudig was het niet. Integendeel,
er is een ingewikkelde operatie aan
vooraf gegaan, met een bestuurlijke fusie en ruil van locaties. ‘Alle
partijen deden mee in het belang van de
kinderen. Daar doen we het voor’, zegt
Brobbel.
Hij vormt sinds kort met Monique Vreeburg het college van bestuur van Wijzer in
Opvang en Onderwijs, een organisatie die
12 openbare scholen met opvanglocaties
in Maassluis en Vlaardingen bestuurt. Drie

 Alex Brobbel en Monique
Vreeburg bij IKC Het Startpunt
in Maassluis: ‘We doen het in
het belang van de kinderen’.

van deze scholen zijn inmiddels officieel
integraal kindcentrum, twee andere werken
informeel ook al zo. Deze IKC’s bieden in
één gebouw zowel kinderopvang voor 0tot 4-jarigen als een basisschool voor 4- tot
12-jarigen met buitenschoolse opvang. De
meerwaarde zit in de intensieve samenwerking tussen het personeel van opvang
en onderwijs. Ze kennen elkaar, hebben
veelvuldig contact en werken met dezelfde
thema’s, waardoor echt een doorlopende
leerlijn ontstaat.
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Ongelijkheid
Het bijzondere van deze kindcentra in Vlaardingen en
Maassluis is dat ze in hun geheel vallen onder een openbaar bestuur. Daarmee is Wijzer koploper, want officieel is
dit niet mogelijk. De Wet primair onderwijs (WPO) bepaalt
immers dat openbare scholen uitsluitend onderwijs mogen
aanbieden, in tegenstelling tot bijzondere scholen, die wel
onderwijs en opvang mogen bieden en dus IKC’s kunnen
inrichten. VOS/ABB heeft deze ongelijkheid al ettelijke malen
aangekaart bij de rijksoverheid, met als recent resultaat dat
staatssecretaris Sander Dekker in juli aan de Tweede Kamer
schreef dat hij de bewuste bepaling in de WPO ‘ruim interpreteert’. Brobbel vindt het een mooie eerste stap, maar…
‘Het staat nog steeds niet in de wet. Wat als er een andere
staatssecretaris komt? Maar ik ben ervan overtuigd dat het
goed komt, want het idee wordt al breed omarmd.’

‘Wat als er een andere
staatssecretaris komt?’
Creatieve aanpak
Toch doet Wijzer niets onwettelijks. Officieel is er een personele unie opgericht, waar twee stichtingen onder hangen:
één voor opvang en één voor onderwijs. Naar de buitenwereld profileert Wijzer zich consequent als één organisatie.
De voorbereiding heeft jaren geduurd, omdat er langzaam
vanuit de werkvloer inhoudelijk naar toe is gewerkt, maar
ook omdat er een grote herschikking van opvanglocaties
nodig was.
Vreeburg vertelt hoe creatief het is aangepakt. ‘Het idee
was om bestaande opvanglocaties aan scholen te koppelen
en de onderlinge samenwerking te intensiveren door de
besturen van opvang en onderwijs samen te laten gaan.
Dat kon omdat de kinderopvang hier niet versnipperd was:
er waren twee grote organisaties voor kinderopvang, één
in Maassluis en één in Vlaardingen. En alle partijen, ook de
gemeenten, zagen de voordelen en wilden meewerken.’

Pijn
De Stichting Kinderopvang Maassluis fuseerde met de
Stichting Wijzer, die de openbare scholen bestuurde, terwijl
de Stichting Kinderopvang Vlaardingen samenging met het
christelijk schoolbestuur Un1ek. Dit kwam echter niet helemaal overeen met de opvanglocaties, want de schoolbesturen hebben elk scholen in Maassluis én Vlaardingen. Vreeburg: ‘Daarom hebben we tot een uitruil besloten. Waar een
opvang in Vlaardingen in of dichtbij een openbare school
zat, is die overgedragen aan de nieuwe organisatie Wijzer
in Opvang en Onderwijs, terwijl in Maassluis de opvanglocaties bij christelijke scholen zijn overgedragen aan Un1iek
onderwijs en opvang. Ja, dat is niet niks, want het doet pijn
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Ingewikkelde operatie
met een bestuurlijke
fusie en ruil van locaties
om afstand te moeten doen van een mooie
locatie – en de mensen die er werken. Maar
we hebben doorgezet, omdat we het doel
voor ogen hielden: de totstandkoming van
een doorlopende leerlijn op elke locatie.‘
Het hielp dat het hele proces feitelijk is
begonnen op de werkvloer: ‘Het personeel
van opvang en onderwijs zocht zelf al
steeds meer samenwerking, vooral daar
waar ze al één in gebouw zaten. Daardoor
ontstond de vraag hoe je dat beter kunt
aansturen. Dat was het startpunt’.

Commercieel werken
Nu, vier jaar later, kunnen Brobbel en Vreeburg in integraal kindcentrum Het Startpunt in Maassluis positief terugblikken: het
werkt! ‘Het is niet zo dat ik alleen voor de
opvang werk en Alex voor de scholen’, zegt
Vreeburg. ‘We zijn beiden als bestuurders
integraal verantwoordelijk en de portefeuilles zijn verdeeld.’
Dat was even wennen, want er is nog
steeds veel verschil tussen opvang en
onderwijs. ‘Kinderopvang is een commerciële branche, het geld moet daar verdiend
worden, terwijl onderwijs bekostigd wordt
door de rijksoverheid’, zegt Brobbel. Ook is
het lastig dat de wet- en regelgeving voor
opvang en onderwijs zo verschillend is. Dat
betekent veel extra werk.
‘Het zou al een stuk makkelijker zijn als
opvang en onderwijs onder één wet, één
cao, één ministerie en één inspectie zouden
vallen. Maar we laten ons niet tegenhouden
door die rompslomp’, zegt Vreeburg. ‘Integendeel: we gaan nog een stapje verder.
We zullen steeds meer IKC’s formaliseren
en vanaf volgend jaar benoemen we één
directeur voor het gehele kindcentrum, die
dus ook verantwoordelijk wordt voor de
kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarvoor zetten
we een nu training op. We moeten veel zelf
uitvinden, maar het lukt. Daar zijn we trots
op. Vooral als je ziet dat ouders het IKC
waarderen en kinderen hier floreren.’ |

Van Gogh in beweging

Excursietip!

Het Kröller-Müller Museum
Tekst: Lucy Beker Beeld: Kröller-Müller Museum

~ Een animatie maken van een echte
Van Gogh. (Foto: Niek Michel)

Elke dag kunst in de klas
Elke dag een ‘kunstmomentje’ in de klas.
Dat wordt heel makkelijk met de digitale
scheurkalender ‘Elke dag kunst’, die het
Kröller-Müller Museum heeft ontworpen.
De applicatie voor het smartboard is
onlangs onderscheiden met de Museumeducatieprijs van 50.000 euro.
Deze nieuwe prijs heeft tot doel de samenwerking tussen scholen en musea te stimuleren. De jury vond dat het Kröller-Müller
Museum, gelegen midden in Nationaal Park
De Hoge Veluwe, er echt werk van maakt
met de ontwikkeling van deze digitale
scheurkalender. Het relatief eenvoudige
format verbindt kunst met geschiedenis,
filosofie en aardrijkskunde. Nog leuker:

Voor het voortgezet onderwijs heeft fotograaf
Niek Michel samen met het Kröller-Müller
Museum een leuke animatieworkshop
ontwikkeld: ‘Van Gogh in beweging’. De leerlingen maken kennis met schilderijen van Van
Gogh & Co en worden uitgedaagd om zo’n
kunstwerk tot leven te brengen in een korte
animatiefilm. Dat doen ze met een digitale
camera. Het Zelfportret kan dan zomaar gaan
knipogen, of er staan ineens bewegende
mensen op dat bruggetje van Van Gogh. Die
schilderijen vergeten ze nooit meer. Op de
website krollermuller.nl/van-gogh-in-beweging
staan leuke voorbeelden.

school en museum kunnen hun scheurkalender in samenwerking met de eigen
gemeente en archieven een lokaal tintje
geven.
In eerste instantie is de scheurkalender
gefinancierd door de gemeente Ede en
daar op 62 basisscholen in gebruik genomen. Naar aanleiding van het succes in Ede
wordt nu ook een versie voor de gemeente
Apeldoorn ontwikkeld. Dankzij het geldbedrag van de Museumeducatieprijs kan het
Kröller-Müller Museum de komende jaren
gaan werken aan een nationale versie, die
in de toekomst voor elke school in Nederland gratis te downloaden is.
 Screenshot van de digitale scheurkalender.

Filosoferen met
beelden en schilderijen
Iedereen kijkt anders naar beelden en
schilderijen, iedereen heeft andere associaties. Dat kunnen kinderen uit groep 5 tot en
met 8 al ontdekken op een excursie naar
het Kröller-Müller Museum in Otterlo, op de
Hoge Veluwe. Daar kunnen ze meedoen
aan het programma ‘Filosoferen met beelden en schilderijen’.
De lespakketten verbinden topstukken uit
de collectie aan prikkelende filosofische thema’s, waarbij de leerkracht zelf een keuze
uit kunstwerken maakt. Zo worden kinderen
aan het denken gezet bij het bekijken van
schilderijen van bijvoorbeeld Vincent van
Gogh, Piet Mondriaan, Pablo Picasso of beroemde beelden in de beeldentuin, zoals de
‘Hurkende vrouw’ van Auguste Rodin. Op
de website krollermuller.nl/filosoferen-met is
een filmpje te zien over zo’n museumles.
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gebouw in beeld

uitstraling

Modern monument heeft weer
Hoe zorg je ervoor dat een monumentaal
schoolgebouw uit de jaren 60 zijn karakteristieke
uitstraling terugkrijgt en tegelijkertijd voldoet aan
de eisen van het onderwijs van nu? Dat is te zien in
Assen, waar het goed is geslaagd.

D

e voormalige Technische school
voor Assen en Omstreken
werd in 1967-1968 gebouwd. Na
een aantal uitbreidingen in de
daaropvolgende decennia ging de karakteristieke uitstraling van het monumentale gebouw, waarin nu het openbare Dr.
Nassau College zit, deels verloren, maar die
uitstraling is helemaal terug. Het gebouw is
ingrijpend vernieuwd.

Tekst: Martin van den Bogaerdt
Beeld: De Jong Gortemaker Algra

~ Het vernieuwde Dr. Nassau College.

Krimp, dus minder vierkante
meters
De creatieve ingreep is uitgevoerd naar een
ontwerp van het Rotterdamse architectenen ingenieursbureau De Jong Gortemaker
Algra (dJGA), dat rekening hield met de
krimp van het aantal leerlingen in Assen. In
het hart van de school is het aantal vierkante meters iets teruggebracht. Daarvoor in
de plaats is een beschut ontmoetingsplein
gekomen. De frisse en kleurrijke uitstraling
van het gebouw en het glooiende groene
terrein met water rondom de school springen direct in het oog.
Ellen Bisschoff van dJGA is uitgegaan
van het oorspronkelijke ontwerp van het
gebouw. ‘De uitdaging voor ons was om
het monument weer te laten stralen zoals
het oorspronkelijk was bedoeld.’ Daarvoor
is veel aangepakt. ‘Het gebouw had een
grootschalige indeling en het beeld werd
sterk bepaald door hoge hekken, grauw asfalt, fietsen en auto’s. Binnen waren donkere
vloeren en plafonds en een minimale lichtinval van buiten. Dat past niet meer bij de
maatstaven van de komende veertig jaar.’

~ De school staat op een glooiend groen terrein.

Hout en heldere kleuren
Na overleg met de gemeente Assen, de
Monumentencommissie Drenthe en een
~ De tribunetrap.
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School! & gebouw

‘Door natuurlijke opdeling
heerst rust in de school.’

~ Overdekte doorloop bij het ontmoetingsplein.

~ Frisse kleuren in de gangen.

stedenbouwkundige bleek elke partij een
ander deel van het schoolgebouw te willen
slopen. De school zelf hechtte vooral aan
kleinschaligheid en suggereerde een opdeling in twee aparte schoolgebouwen, elk
met een eigen identiteit en met gescheiden
ingangen voor leerlingen van het Vakcollege en de mavo. Uiteindelijk werd besloten
tot sloop van het middendeel van de begane grond met behoud van de staalconstructie. De contouren van het monument zijn
daardoor intact gebleven, met als bonus
het beschutte ontmoetingsplein, dat deels
overdekt is.
Om meer licht in het gebouw te laten,
kwamen er grenzend aan het ontmoetingsplein hoge matglazen gevels. Voor extra
daglicht werd het trappenhuis opgebroken.
Het onderste deel daarvan werd vervangen door een houten tribune waarop
leerlingen kunnen zitten. Onder de tribune
zijn toiletten, bergingen en spreekkamers
ondergebracht. Nieuwe, witte plafonds, het
gebruik van hout en heldere kleuren maken
de lichtere beleving compleet. Directeur
Menno den Hollander van het Dr. Nassau
College is blij met het vernieuwde schoolgebouw: ‘Door de natuurlijke opdeling van het
gebouw heerst er rust in de school, terwijl
er 900 leerlingen aan het werk zijn!’ |

~ Het Vakcollege heeft zijn eigen kleuren.
naar school!
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Morbi turpis

OVO Gorinchem zet in op talentontwikkeling

‘Wij leveren
wereldburgers’
Technisch design, Engels in de onderbouw en
intensief contact met het voortgezet onderwijs.
Daarmee willen de openbare basisscholen in
Gorinchem talentontwikkeling versterken.
‘We willen onze leerlingen afleveren als
wereldburgers’, zegt Jan van Veen van de
Stichting OVO. Een inhoudelijke samenwerking
tussen de basis- en middelbare scholen moet
die wens realiseren.
Tekst & beeld: Sanne van der Most

O

VO staat voor Openbaar Verenigd Onderwijs
in Gorinchem en regio; een schoolbestuur
met acht basisscholen en vier voor voortgezet onderwijs. ‘Dit schooljaar hebben wij de
bestuurlijke verbondenheid tussen de betrokken scholen
omgezet naar een inhoudelijke verbondenheid’, vertelt Van
Veen, algemeen directeur OVO-po en projectleider talentontwikkeling. Die verbondenheid uit zich op meerdere
terreinen. Zoals Engels in de onderbouw van de openbare
basisscholen.
‘Tweetaligheid is tegenwoordig een must’, vindt Van Veen.
‘Op universiteiten wordt nagenoeg alleen nog maar in het
Engels lesgegeven. Al onze basisscholen geven voortaan
in groep 1 en 2 Engels volgens dezelfde methode: Groove
me. Docenten van onze scholen voor voortgezet onderwijs
kijken mee en geven scholing aan de basisschoolleerkrachten. En dat is nog niet alles, want ons doel is: kinderen
komen als 4-jarige een OVO-school binnen en ze gaan er
als 18-jarige vanaf met alles op zak wat ze nodig hebben om
een geslaagd wereldburger te worden.’
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Extra uitdaging
Onderdeel van dat plan is een nieuwe aanpak van talentontwikkeling. Waar de focus, zoals bij veel scholen, tot voor
kort vooral lag op kinderen die wat extra ondersteuning
nodig hebben, wordt nu ook bijzondere aandacht besteed aan hoogbegaafde kinderen. En ook daarvoor wordt
nauw samengewerkt met het voortgezet onderwijs, zoals
openbare scholengemeenschap Merewade College. ‘Want
ook hoogbegaafdheid kan een probleem zijn’, zegt intern
begeleider Natasja de Bruin, die een belangrijke rol speelde
in het opzetten van het Begaafdenbeleid.
‘We merkten dat er een groot verschil zat tussen de hoogbegaafden en de meerbegaafden, de ‘gewoon slimme’
kinderen’, vertelt ze. ‘We hadden al een plusvoorziening en
verrijking in de klas, maar dat bleek voor de echt hoogbegaafde kinderen nog niet voldoende te zijn. Als leerlingen
niet genoeg worden uitgedaagd, gaan ze zich vervelen en
dat merk je aan hun gedrag op school en thuis. Onze hoogbegaafdenvoorziening geeft zeer slimme kinderen nu de
uitdaging die ze nodig hebben. Dat is ontstaan vanuit een
vraag van de ouders. Daarom zetten wij hier nu dus extra

talentontwikkeling

op in. Met als uitgangspunt dat hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen wél gewoon hier op school en binnen hun
eigen groep blijven functioneren. Want daar hechten wij
veel waarde aan.’
Hoogbegaafde leerlingen krijgen echter drie dagdelen een
extra uitdaging. ‘Twee dagdelen gaan ze naar het gymnasium Camphusianum en het Merewade College, waar
ze bijvoorbeeld al les in Russische opera hebben gehad’,
vertelt Marieke Brandenburg, coördinator hoogbegaafdheid
op obs De Tweemaster. ‘Maar ze krijgen ook filosofie, les
over de klassieke oudheid en ze maken als redactie een
echte krant. Het derde dagdeel blijven ze hier op school
om te ‘leren leren’. Want hoogbegaafde kinderen zijn dan
wel bijzonder slim, maar concentratie, sociale vaardigheden
en samenwerken, dat moeten ze vaak nog leren. Soms zijn

‘Hoogbegaafden moeten vaak
nog wel leren leren’
ze behoorlijk chaotisch en ongestructureerd. Er gaat van
alles door hun hoofd. Het ‘leren leren’ is bedoeld om ze
goed voor te bereiden op de overgang naar de middelbare
school.’

Technisch design
Kleuters op obs De Tweemaster
hebben veel plezier in de
Engelse les.

Ander onderdeel van het pluspakket op de eigen school is
de les Technisch Design. Hier krijgen de hoogbegaafden
en de meerbegaafden wekelijks een extra uitdaging. Ze
leren een product bedenken, ontwerpen, fabriceren én op
de markt zetten. ‘Doordat deze leerlingen minder tijd nodig
hebben voor de reguliere lessen, houden ze ruimte over
voor het ontwikkelen van andere vaardigheden’, zegt Tweemaster-directeur Miëlle van der Heijden. ‘Samenwerken en
plannen bijvoorbeeld. Maar ook het ontwikkelen van sociaal
emotionele competenties. Ieder half jaar kijken we naar de
ontwikkeling van de leerlingen. In nauw overleg met de
ouders wordt besloten wanneer ze klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Dat kan al in groep 7 zijn. Onlangs hadden
we een jongen van 9 die de overstap naar het gymnasium
maakte. Natuurlijk is dat een uitzondering, maar het kómt
dus voor. Juist door het nauwe contact met het voortgezet
onderwijs en het feit dat zij onze leerlingen al kennen, is die
overstap minder ingewikkeld en is de keuze verantwoord.’

Overstap makkelijker

‘Tweetaligheid is
tegenwoordig een must’

De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt overigens
voor alle leerlingen van obs De Tweemaster vergemakkelijkt. De brugklascoördinatoren van het Merewade College
en het Gymnasium Camphusianum gaan in november al
met de leerkrachten van groep 8 in gesprek over de advisering. Dan al is duidelijk wat het advies voor het voortgezet
onderwijs gaat worden. ‘Dat voorkomt gejaag en gestress
de rest van het jaar’, zegt Van der Heijden. |

naar school!
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innovatie

Smart Education Hub

Modern onderwijs dat
aansluit op digitale
Met modern onderwijs dat gebruikmaakt
van tablets steekt de stichting voor leefwereld
openbaar onderwijs in Oost-Groningen
zijn nek uit: openbare basisschool De
Noordkaap in Oostwold is een Smart
Education Hub.

Tekst & beeld: Martin van den Bogaerdt

Onderwijs op maat

D

it is een initiatief van elektronicabedrijf Samsung,
dat hiermee wil inspelen op de vernieuwing
van het onderwijs. Er zijn er nu met Oostwold
vijf van in Nederland. Doel ervan is een betere
voorbereiding op de toekomst te realiseren door middel van
andere vormen van lesgeven die aansluiten bij de digitale wereld waarin de kinderen van nu leven. De Stichting
Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) wil daar ook
op inspelen, benadrukt clusterdirecteur Map Schepers van
onder meer openbare basisschool De Noordkaap. Hij vertelt
dat via de gemeente Oldambt, waar Oostwold onder valt,
het idee van de Smart Education Hub bij het schoolbestuur
terechtkwam. SOOOG wilde er graag mee verder, omdat de
stichting zich nadrukkelijk wil profileren als een ambitieuze
organisatie die inspeelt op digitale innovatiemogelijkheden
en de positieve bijdrage daarvan op de ontwikkeling van
leerlingen.

Extra leerrendement
De kinderen in groep 8 van De Noordkaap hebben dit
schooljaar elk een eigen tablet gekregen die door het
Koreaanse elektronicabedrijf is betaald. Daarnaast werken
veel andere partners mee ten gunste van het onderwijs.
Zo wordt er onder andere een snelle internetverbinding
beschikbaar gesteld en zorgen educatieve uitgeverijen voor
licenties en software. Voorwaarde is wel dat het schoolbestuur tijd en dus geld investeert in de vorm van menskracht
en persoonlijke inzet, want de digitale apparatuur krijgt pas
meerwaarde als die daadwerkelijk wordt gebruikt om het
onderwijs te verbeteren.
Schepers: ‘Vaak wordt gezegd dat er meer computers in
de klas moeten komen, maar die zullen geen extra leerrendement opleveren als de leerkrachten er niet mee kunnen
omgaan. Zij moeten weten hoe leerlingen met hun tablets

30

naar school!

De belangrijkste reden voor leraren om in de les
tablets of laptops te gebruiken, is dat ze daarmee
hun leerlingen onderwijs op maat kunnen bieden.
Dat meldt Kennisnet.
Kennisnet hield in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een peiling naar de beweegredenen om gebruik te maken van tablets en laptops. Er
werd gevraagd hoe vaak en hoe lang deze apparaten
worden gebruikt, wat ermee gedaan wordt en wat de
ervaringen ermee zijn.
Het kunnen bieden van onderwijs op maat werd het
vaakst genoemd. Een andere veelgenoemde reden is
dat ICT het onderwijs aantrekkelijker kan maken door
het meer te laten aansluiten bij de belevingswereld
van de huidige generatie kinderen.
Ruim 80 procent van de bevraagde leraren in het
primair onderwijs zet deze apparaten in. Bij scholen
in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
is dit bijna 90 procent. Uit de peiling blijkt verder
dat leraren overwegend positief zijn over tablets en
laptops in de les, omdat die de motivatie bij leerlingen
laat toenemen en ook positief zijn voor de efficiëntie
van het leerproces. Opmerkelijk is dat er in het primair
onderwijs meer leraren blij zijn met het gebruik van
tablets of laptops in de les (79 procent) dan in het
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (55
procent). Minpunten die genoemd worden, zijn dat
tablets en laptops leerlingen kunnen afleiden en dat
zich technische problemen kunnen voordoen.
Zie ‘Gebruik tablets in het onderwijs blijft stijgen’ op
www.kennisnet.nl.

innovatie

Smart
Education Hubs
Op 19 maart 2014 introduceerde Samsung
tijdens de onderwijsbeurs IPON het
Corporate Citizenship
Program voor Nederland onder de naam
Smart Education Hub.

bijvoorbeeld quizjes kunnen maken en
welke andere digitale mogelijkheden er zijn.
Denk aan biologie. Met hun tablets kunnen
de kinderen buiten foto’s maken en die verwerken in digitale presentaties die ze met
elkaar kunnen bekijken.’

Seoul keurt goed
Samsung hanteert een strenge selectieprocedure voor de educatieve steun. ‘Wij moesten een uitgebreid plan opstellen waarin we
motiveerden waarom wij aan het project

‘Leerkrachten moeten
wel weten wat er
mogelijk is met die
tablets’

school telde bij de selectie vast ook mee.
Ons plan is uiteindelijk goedgekeurd door
het hoofdkantoor in Seoul. Dat laat maar
zien hoe belangrijk het bedrijf dit initiatief
vindt’, aldus Schepers.
De financiële ondersteuning van Samsung
is voor een periode van drie jaar. Daarna
zal de stichting het zelf moeten betalen, en
daar is SOOOG volgens Schepers graag toe
bereid. ‘We zullen dit schooljaar ook van
groep 3 een Smart Education Hub maken.
In de loop van de jaren daarna maken
stapsgewijs alle groepen de overstap’, zo
sluit Schepers af. |

Dit stimuleringsprogramma voor het
onderwijs richt zich op
het bevorderen en ondersteunen van het gebruik van technologie
en sociale media in de
klas. Openbare basisschool De Noordkaap
is de vijfde school die
meedoet. De andere
zitten in Den Haag, Nijmegen, Amsterdam en
Hof van Twente. In die
laatste gemeente gaat
het om drie scholen
waaronder openbare
daltonbasisschool ’t
Gijmink in Goor.
Meer informatie, onder
meer in de vorm van
een filmpje, staat op
www.smarteducationhub.nl.

mee wilden doen. Uit dat plan moest
ambitie spreken. Het bedrijf komt dus niet
zomaar met producten en opleidingsmogelijkheden over de brug. Een pluspunt is
dat wij hier een prachtig modern gebouw
hebben aan het Oldambtmeer. Mooier kun
je het niet hebben! De uitstraling van onze

} Map Schepers:
‘Je krijgt die tablets niet zomaar’.
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vraag & antwoord

Hoe zit het
nu
eigenlijk?
1
Zwangerschapsverlof
in de vakantie

Moet een werkgever in het
primair onderwijs vakantieverlof dat samenvalt met
zwangerschaps- en bevallingsverlof compenseren?
Ja, sinds 1 augustus 2015 dient
al het vakantieverlof dat samenvalt met het zwangerschaps- en
bevallingsverlof gecompenseerd
te worden.
In de Wet arbeid en zorg is al
langer bepaald dat vakantiedagen
die samenvallen met zwangerschaps- en bevallingsverlof niet
mogen worden aangemerkt als
vakantiedagen. Die vakantiedagen kunnen dus op een later
moment worden opgenomen.
In het primair onderwijs wordt
gewerkt met een normjaartaak.
Werknemers dienen 1659 uren te
werken in één schooljaar. De overige weken/uren in een jaar hoeft
de werknemer niet te werken. Dit
werd voor onderwijzend personeel (OP) in de CAO PO dus niet
expliciet aangemerkt als vakantie.
Dat is veranderd.
Nu de 40-urige werkweek is ingegaan, is bepaald dat fulltimers 428
klokuren vakantieverlof hebben
op jaarbasis. Als een OP’er nu
geniet van zwangerschaps- en
bevallingsverlof dan mag het
volledige vakantieverlof (zomer-,
herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) dat daarmee samenvalt,
worden gecompenseerd. Het
artikel voor de compensatie met
de zomervakantie dat nu nog is
opgenomen in de CAO PO (artikel
8B.1 lid 3) klopt ten aanzien van
dat gedeelte niet meer.
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2

Inhoud
bekwaamheidsdossier

Gegevens verwijderen
Wat wordt verstaan onder
het verwijderen van
leerlinggegevens of
personeelsgegevens als de
bewaartermijn is verstreken?
Als de bewaartermijn is verlopen
moeten gegevens verwijderd
worden. Verwijderen betekent niet
dat de gegevens altijd vernietigd
moeten worden. Het is al voldoende dat de gegevens buiten het
bereik van de actieve administratie worden gebracht en in een archiefdepot of op een aparte schijf
worden opgeslagen. Er kan ook
besloten worden om de gegevens
te vernietigen in plaats van deze
in een archief op te nemen. Voor
integrale besturen kunnen de
bepalingen van de Archiefwet van
toepassing zijn.

Hoe ziet een
bekwaamheidsdossier eruit?
Het bekwaamheidsdossier is in
principe vormvrij, maar het is
aan te bevelen om het dossier zo
praktisch en simpel mogelijk te
houden. Een bekwaamheidsdossier zou in ieder geval de volgende zaken moeten bevatten:
• diploma’s en certificaten van
opleidingen, cursussen, etc.
• aantoonbare brede inzetbaarheid in de school
• uitslagen van (zelf)evaluaties
m.b.t. de gehanteerde competenties, eventueel met behulp
van een scoreformulier
• wijze waarop aan de deskundigheid en professionaliteit is
gewerkt
• bijzondere prestaties cq wapenfeiten
Eigenaars van het bekwaamheidsdossier zijn de school en het
personeelslid samen. Ieder heeft
een actueel exemplaar van het
bekwaamheidsdossier in bezit.

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.
U kunt ook kijken op www.vosabb.nl >
helpdesk > veelgestelde vragen.
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5

Bedrijfshulpverleners

Onderwijs aan zieke
kinderen

Hoeveel bedrijfshulpverleners
moet een school hebben?

Wat moet een school
regelen voor langdurig zieke
kinderen?

Minimaal één, daar is de Arbowetgeving helder over. Verder
wordt daarin gezegd dat scholen
‘verplicht zijn om doeltreffende
maatregelen te nemen op het
gebied van bedrijfshulpverlening
(BHV)’. Dat kan op verschillende
manieren. Daarom is het aantal
BHV’ers niet wettelijk vastgelegd.
Het bevoegd gezag moet zorgen
dat de bedrijfshulpverlening in het
schoolgebouw goed geregeld is.

Kinderen die ziek zijn kunnen in
de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen. De school
is ervoor verantwoordelijk dat
het onderwijs aan een ziek kind
zoveel mogelijk doorgaat. Deze
verantwoordelijkheid geldt altijd,
of de leerling in het ziekenhuis of
thuis verblijft. Er moet een lesplan
worden opgesteld en er moet
worden geregeld dat het kind
daadwerkelijk les krijgt. In principe
wordt het onderwijs aan het zieke
kind verzorgd door de eigen
leerkracht.
Voor ondersteuning kan de
school een beroep doen op een
onderwijsbegeleidingsdienst,
Ziezon (landelijke netwerk ziek zijn
en onderwijs, www.ziezon.nl) of
een educatieve voorziening van
een academisch ziekenhuis.

?

Omdat iedere schoollocatie
anders is, vraagt de opzet van de
BHV om maatwerk. De Arbowet
geeft slechts globale aanwijzingen
hiervoor. De risico-inventarisatie &
evaluatie (RI&E) dient als maatstaf
en geeft een goed beeld van het
benodigde aantal BHV’ers. Het is
raadzaam dat er minimaal twee
medewerkers per schoolgebouw
opgeleid zijn tot BHV’er, zodat er
bij ziekte, vakanties, veranderde
lesroosters of verplichtingen
buiten de school toch altijd een
BHV’er beschikbaar is. De samenstelling van het werknemers- en
leerlingenbestand en het schoolniveau zijn ook van invloed op het
aantal BHV’ers: jongere kinderen
vragen bijvoorbeeld een andere
inzet van de bedrijfshulpverleners
dan oudere kinderen. De huidige
CAO’s stellen aanvullende voorwaarden voor de facilitering van
bedrijfshulpverleners.

6

Zorgplicht en pesten
Wat moet een school doen om
pesten tegen te gaan?
Scholen hebben een zorgplicht
voor de sociale, psychische en
fysieke veiligheid van hun leerlingen. Van scholen wordt verwacht
dat zij beleid voeren gericht op
de veiligheid van leerlingen, dat
zij de veiligheidsbeleving van
leerlingen jaarlijks monitoren
en dat er een coördinator is die
het beleid voor tegengaan van
pesten coördineert en optreedt
als aanspreekpunt. Dit geldt voor
het basisonderwijs, voortgezet en
speciaal onderwijs.
De onderwijsinspectie ziet toe op
de naleving van de zorgplicht van
de school voor de sociale veiligheid van de leerlingen. Uitgangspunt hierbij is de monitoring door
de school zelf. Als de monitoring
op tekorten wijst, is het van
belang dat de school maatregelen
neemt voor verbetering.
Scholen zijn vrij in de keuze van
het instrument waarmee ze de sociale veiligheid willen monitoren,
zolang dat maar aan de wettelijke
eisen voldoet. Handhaving van
de nieuwe wettelijke eisen vindt
plaats vanaf 1 augustus 2016.

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders
van schoolgaande kinderen. Voor vragen persoonlijk
advies neemt u contact op met de informatiedienst,
via vraag@oudersonderwijs.nl, of op schooldagen
van 10 tot 15 uur via telefoonnummer 0800-5010
(kies toets 1 voor onderwijs). U kunt ook kijken op
www.oudersonderwijs.nl
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voordeel

Voordeelmarkt

boordevol aanbiedingen
VOS/ABB-leden kunnen veel geld besparen in de online
Voordeelmarkt. Deze virtuele winkel heeft in oktober de
deuren geopend. Er is een ruim aanbod van diensten en
producten met tijdelijke kortingen.
De Voordeelmarkt is een initiatief van
VOS/ABB en de collega-organisaties Verus,
VBS en VGS. Het initiatief volgt op het
succes van onder andere Energie voor
Scholen. Scholen die van deze collectieve
inkoopmogelijkheid gebruikmaken, weten

Veel meer ledenvoordeel!
VOS/ABB biedt al jaren diverse ledenvoordelen. Energie voor Scholen is
het bekendst, maar ook met andere
voordelen kunnen scholen veel geld
besparen.
Zo is het mogelijk om via VOS/ABB’s
partner Aon een passend verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden af te sluiten. Integraal
vastgoedbeheer via huisvestingspartner HEVO is een ander aanbod, net als
collectieve inkoop van kantoorartikelen via schoolinkoop.nl en korting op
schadeverhaal via BSA Schaderegeling. Het Genootschap Onze Taal heeft
op verzoek van VOS/ABB taaltrainingen voor leraren, managers en
bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Met het
genootschap zijn afspraken gemaakt
over korting voor VOS/ABB-leden.
Lees meer op www.vosabb.nl/
ledenservice/ledenvoordeel

dat ze hiermee veel euro’s kunnen besparen. Dat is geld voor beter onderwijs!

Voor VOS/ABB-leden
De Voordeelmarkt heeft twee tijdelijke aanbiedingen die exclusief voor VOS/ABB-leden
zijn. Verzekeringspartner Aon biedt tot het
einde van dit jaar 20 procent premiekorting
op verzekeringen. Dit aanbod heeft betrekking op de eerste twaalf maanden van de
verzekering.
Daarnaast kunnen scholen voor voortgezet
onderwijs gebruikmaken van een aantrekkelijk aanbod van de VO Gids. De oplage
van deze keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders neemt elk jaar toe. Dit
schooljaar worden er door het hele land
190.000 stuks verspreid, in 60 regionale
edities. Leerlingen van alle groepen 8
krijgen de gids gratis. Voor vo-scholen die
bij VOS/ABB zijn aangesloten en die vóór 1
maart 2016 kiezen voor eigen pagina’s in de
VO Gids, is de aanvullende online presentatie op www.devogids.nl gratis (normale prijs
295 euro).

Compleet aanbod
Er is in de Voordeelmarkt natuurlijk nog veel
meer te koop. Naast de twee aanbiedingen
die alleen voor VOS/ABB-leden zijn, kunnen
scholen tegen gereduceerde prijzen diverse
producten aanschaffen, variërend van een
3D-printer tot A4-papier, plakkaatverf en -nu
de winter er aankomt- goedkoop strooizout.
Met Connexxion is een mooie deal gesloten
voor goedkoper vervoer tijdens schoolreisjes. Het vervoerbedrijf kan ook zorgen voor
complete uitstapjes, inclusief reserveringen
en entreekaartjes. Daarmee kunnen scholen tijd en dus geld besparen.
Een andere aanbieding heeft niet alleen een
financieel, maar ook een groen karakter.
Met ledverlichting van Goedkoper Licht
kunnen scholen flink besparen op energie.
Dat scheelt in de portemonnee en maakt
scholen duurzamer!
Ga voor het complete aanbod naar
www.vosabb.nl/voordeelmarkt.
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Overplaatsing werknemer
tijdens ziekte
Een schoolbestuur heeft de verplichting om zo goed mogelijk
bij te dragen aan de re-integratie van een zieke werknemer.
Overplaatsing zal daar niet altijd inpassen, maar soms wel en
dan mag het ook. Dit blijkt uit de casus1 van Ans.

O

verplaatsing van een zieke
werknemer naar een andere
school is lang niet altijd bevorderlijk voor de re-integratie. Het
kan als een strafmaatregel worden gezien,
waardoor het personeel op de nieuwe
school al direct een vooroordeel heeft over
de nieuwe werknemer. De werknemer zelf
zal zich moeten focussen op de re-integratie
en daarnaast ook nog eens op inpassing
in het nieuwe team. Desondanks kan dit in
sommige gevallen een oplossing zijn.
Sinds 1979 werkt Ans2 als lerares op een basisschool. In februari 2014 krijgt ze bij haar
beoordelingsgesprek te horen dat zij niet
goed functioneert. Ze kreeg al sinds 2010
extra begeleiding, waardoor de directeur
verwacht dat ze dit wel heeft zien aankomen. Hij biedt haar nu een verbeteringstraject aan. Ans is echter zo van slag van dit
gesprek dat zij zich ziek meldt. Ook maakt
ze bezwaar tegen de onvoldoende beoordeling. De directeur besluit dit bezwaar niet
te behandelen zolang zij ziek is.

Vertrouwensbreuk
Ans blijkt niet meer in staat te zijn om
te werken. In oktober 2014 heeft zij een
gesprek met de directeur over haar re-integratie. Hij stelt voor dat Ans haar werkzaamheden oppakt op een andere school dan
die waar zij werkzaam was. Dit vanwege
een vertrouwensbreuk tussen Ans en een
teamleider, waardoor de re-integratie
waarschijnlijk moeizaam zal verlopen
op haar eigen school. Ans ziet het

voorstel helemaal niet zitten en tekent beroep aan bij de
Commissie van Beroep PO.
Volgens Ans is er geen vertrouwensbreuk met de teamleider. Ze is van mening dat haar ziekte een gevolg is van
de onvoldoende beoordeling, en dat re-integratie op haar
eigen school dus gewoon mogelijk is. De directeur licht toe
dat Ans in het verleden problemen heeft gehad met haar
duopartners en dat inmiddels ook de verhouding met de
schoolleiding is verslechterd. Om die reden zou een tijdelijke
overplaatsing het herstelproces kunnen versnellen.

De uitspraak
De commissie oordeelt dat overplaatsing van Ans mogelijk
is. De relatie tussen de directeur en Ans is zo onder druk
komen te staan dat re-integratie op haar school waarschijnlijk niet zal leiden tot een spoedig herstel. Daarnaast heeft
de directeur aangegeven dat Ans zelf mag kiezen op welke
school de re-integratie wordt voortgezet. Overigens had het
conflict volgens de commissie niet zo ver hoeven oplopen
als de directeur haar bezwaar tegen de beoordeling eerder
had behandeld.
Uit deze uitspraak blijkt dat een schoolbestuur in sommige
gevallen toch mag kiezen voor een aanpak die in eerste instantie niet bevorderlijk lijkt voor re-integratie. Overplaatsing
is mogelijk als een andere omstandigheid de situatie nog
meer zou kunnen verslechteren.

1) Commissie van
Beroep PO, 8 april
2015, nr. 106629
2) Ans is een fictieve
naam.

Door mr. José van Snek,
juridisch adviseur Helpdesk
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