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Wij gaan Naar school!

Luka & Parmis
Luka van der Cruijsen en Parmis Mamadi zijn allebei 11 jaar en zitten in groep 8 van obs Waterrijk in Utrecht.
Luka (links): ‘Wij zitten samen in de klas bij juf Loes en juf
Debby. Parmis is mijn beste vriendin. Wat we samen doen?
Kletsen vooral en pianospelen; we zitten allebei op pianoles.
Vroeger zaten we ook samen op dansen, maar daar ben ik
afgegaan, ik ben gaan voetballen. Op school oefenen we nu
voor de eindmusical, die heet ‘Hotel te koop’. Ik speel een
oud omaatje, met pruik en brilletje. Na de vakantie ga ik naar
X11 voor media en vormgeving, een vmbo-school met veel
creatieve vakken.’

Parmis: ‘We zijn pas nog op kamp geweest met groep 8,
naar Woudenberg. Dat was erg leuk! En in de musical speel
ik straks Agatha, een klagende hotelgast. Na de vakantie ga
ik naar het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Daar ga ik veel
talen leren, echt wat voor mij, want ik heb een talenknobbel.
Ik ben nu al goed in Engels en thuis spreek ik ook nog farsi,
omdat mijn ouders uit Iran komen. Zelf ben ik geboren in
Almere. Ik dans nog steeds en ik wil ook leren zingen bij de
piano.’
naar school!
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Voorbij de verzuiling
De wereld verandert, ook in Nederland. De bevolking krimpt
en ontgroent en het onderwijs lijkt de verzuiling nu toch bijna
voorbij te zijn. Die twee dingen
hebben met elkaar te maken. In
krimpgebieden zie je dat scholen
van verschillende denominaties gaan
samenwerken om een goed onderwijsaanbod te kunnen blijven bieden.
En hoe doe je dat dan: categoraal of
breed? Wat is het beste voor de leerling? De redactie van Naar School!
peilde de meningen. Die blijken heel
verschillend. Waar de Inspectie van
het Onderwijs de categoralisering
ziet als een oorzaak van kansenongelijkheid en tweedeling, wijst de
rector van een categoraal gymnasium dat resoluut van de hand. Het
categoraal gymnasium bestaat al eeuwen en is tegenwoordig
toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen, voert hij aan.
Dat laatste is belangrijk. Voor openbare scholen geldt dat
sowieso, maar ook scholen van verschillende denominaties
die gaan samenwerken, zoals in Emmen, zullen voor iedereen
toegankelijk moeten zijn. Dat betekent niet dat kinderen op
die scholen niets meer meekrijgen van godsdienst of levensbeschouwing. Integendeel.
Er is de laatste jaren een speciale opleiding ontwikkeld om
inhoud te geven aan lessen levensbeschouwing en burgerschap in de openbare school. Pabo-studenten, maar ook
zittende leerkrachten, kunnen hier het Diploma openbaar
onderwijs halen. De eisen daarvoor zijn pittig. Het gaat over
de kernwaarden van openbaar onderwijs, maar ook over
filosoferen met kinderen over levensvragen. Alle godsdiensten komen uitvoerig aan bod en de cursisten leren daarover
te praten met kinderen en onderling begrip en respect te
kweken. Zo verkrijgen zij de competenties om verschillende
groepen in de samenleving met elkaar te verbinden. ‘Juist zij
kunnen de verzuiling doorbreken’, zegt Piet Feld, docent aan
de pabo InHolland in Alkmaar, in dit nummer. Dat is goed om
te weten voor al die scholen die vanwege de krimp moeten
gaan samenwerken, over de zuilen heen.
Tot nu toe waren het vooral leerkrachten basisonderwijs die
het Diploma openbaar onderwijs haalden. Maar er is al één
hbo (Utrecht) die dit als minor aanbiedt aan studenten van de
lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs. Een initiatief
dat navolging verdient, nu de krimp ook toeslaat in het voortgezet onderwijs. De wereld verandert. Het onderwijs moet
meeveranderen.
Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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Diploma openbaar
onderwijs
Schoolbesturen zien dat het
Diploma openbaar onderwijs veel
toevoegt in de praktijk. Sollicitanten
met dit diploma hebben een streepje voor.
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Is het echt zo dat de categoralisering van het voortgezet onderwijs
bijdraagt aan kansenongelijkheid en
tweedeling? De meningen blijken
verdeeld.

Gereformeerde scholen

Pabo’ers in het vmbo
Ze zijn goud waard, vinden de
vmbo-scholen. Maar formeel zijn
pabo’ers (nog) niet bevoegd om
les te geven in het vmbo. Er komen
maatwerkprogramma’s om dit op te
lossen.

Samenwerken om straks
nog te bestaan
Na het primair onderwijs moet nu
ook het voortgezet onderwijs rekening gaan houden met de gevolgen
van bevolkingskrimp. In Emmen
kiezen de vo-scholen daarom voor
samenwerking.

De verzuiling is voorbij, vindt nu ook
het Landelijk Verband van Gereformeerde Scholen, dat de leden
oproept de schooldeuren verder
open te zetten. Maar ook weer niet
té ver.
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Naveltruitjes, strings en
spaghettibandjes

werken in Berlijn!
30 Kom
De Duitse hoofdstad kampt met een

De jaarlijkse hype over naveltruitjes
kwam vroeg dit keer. Hoe zit het
eigenlijk met kledingvoorschriften
op school?

Met meesters meer mans
Initiatieven om meer mannen voor
de klas te krijgen leveren wel wat
op. Goede voorlichting is belangrijk,
vindt minister Bussemaker. ‘Pabo is
geen knip- en plakacademie’.

lerarentekort in het basisonderwijs.
Met hoge salarissen worden leraren
uit de buurlanden gelokt. ‘Erweitere
deinen Horizont’.

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede
begeleiding in de klas. Daar brengen ze immers veel
tijd door. De docent vormt dus een belangrijke spil in
de zorg voor deze leerlingen. Maar waar heeft deze
leerling met dyslexie dan moeite mee bij mijn vak? En
wat kan ik aan begeleiding bieden binnen mijn les?
Wie gaat mij daarbij helpen op school? Allemaal terechte vragen van een docent. Dit werkboek biedt
antwoorden, maar zet vooral de docent zelf aan het
denken. Zodat hij of zij samen met zijn of haar collega’s van theorie praktijk kan maken.
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Schoenen uit op school
Méér muziek
Er is zoveel belangstelling voor het project Méér
Muziek in de Klas, dat het geld dat hiervoor
was gereserveerd voor 2017 naar voren wordt
gehaald.
Het project Méér Muziek in de Klas volgt op stelselmatige
bezuinigingen die het muziekonderwijs in en buiten de
basisscholen de nek hebben omgedraaid. Minister Jet
Bussemaker van OCW wil het nieuw leven inblazen.
In de eerste ronde van de subsidieregeling heeft het
Fonds voor Cultuurparticipatie 728 aanvragen van basisscholen ontvangen. Zij willen vanaf volgend jaar meer
en beter muziekonderwijs
aanbieden. Om aan de vraag
tegemoet te komen, heeft
Bussemaker besloten dat alle
aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen
worden. Het gereserveerde
budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al
beschikbaar gesteld.

Van Rijn snackt groen
Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid
wil dat schoolkantines meer snackgroenten en minder
snoep aanbieden.
Uit onderzoek dat hij door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft laten doen, blijkt dat
80 procent van de scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aandacht heeft voor gezonde
voeding. Ook is het voedingsaanbod in de schoolkantines is verbeterd. Er worden meer gezonde producten
aangeboden en minder ongezonde snacks en frisdrank.
Van Rijn stelt echter dat het beter kan. ‘Scholen zijn een
cruciale schakel om jongeren mee te nemen in gezond
gedrag. De kantines gaan de goede kant op. Dus de wil is
er wel, maar het effect zou veel groter zijn als het aanbod
in de automaten gezonder wordt.
Dat blijft nog steeds achter, terwijl er
echt goede alternatieven zijn.
Meer snackgroente, minder
snoep!’, aldus de staatssecretaris.
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Als iedereen in school zijn schoenen uitdoet, gaan de
leerprestaties omhoog. Bovendien vertonen kinderen
op sokken beter gedrag. Dat is geen grap, beweert
althans de Britse onderzoeker Stephen Heppell van de
Bournemouth University in Groot-Brittannië.
De Britse krant The Telegraph berichtte er recent over
en andere media, ook in Nederland, namen het over.
Heppell heeft echter al sinds 2011 op zijn eigen blog een
uitgebreid pleidooi staan voor ‘schoenloos leren’. Volgens
deze Brit blijkt uit onderzoek dat kinderen die op hun
sokken lopen, de school als hun thuis gaan zien en zich
dus meer op hun gemak voelen. Daardoor zouden ze
beter leren. Bijkomend voordeel is dat de school minder
vuil wordt, maar er kan ook een nadeel aan zitten: de penetrante lucht van zweetsokken in de klas. Heppell wijst
er echter op dat niemand stinksokken hoeft te hebben,
mits er goede schoenen worden gedragen die voorkomen dat de voeten gaan zweten.

Minder uren > minder carrière >
minder geld
Vrouwen in het onderwijs verdienen stukken minder
dan mannen. Met de zorgsector kent het onderwijs
de grootste loonkloof tussen vrouwen en mannen.
Dat blijkt uit de jaarlijkse Loonwijzer/Monsterboard
WageIndex.
Vrouwen in het onderwijs hebben een gemiddeld
bruto-uurloon van 15,70 euro, terwijl mannen in het onderwijs gemiddeld 18,50 euro bruto per uur verdienen.
Dit verschil van omgerekend 15 procent komt ongeveer
overeen met de loonkloof in de zorg, met dien verstande dat de gemiddelde uurlonen daar lager liggen dan in
het onderwijs.
Directeur Paulien Osse van Stichting Loonwijzer noemt
het jammer dat er een grote loonkloof is in sectoren waar veel vrouwen werken, maar ze kan het wel
verklaren: ‘Als de mannen in deze organisaties vooral
bestuursfuncties bekleden en de vrouwen meer de
uitvoerende en zorgende werkplekken invullen, dan is
het begrijpelijk dat zij in andere functies ook een ander
salaris verdienen’.
Volgens Osse kiezen veel vrouwen voor het onderwijs
vanwege de opties om werk en gezin te combineren.
‘Dit betekent minder uren werken en dat levert natuurlijk
minder geld op. Maar uiteindelijk ook minder kans op
promotie en dus een lager salaris per uur.’

schoolnieuws

Kantoorartikelen nú bestellen

WWZ niet voor
openbaar
onderwijs
Minister Lodewijk
Asscher van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat
openbare schoolbesturen de Wet werk en
zekerheid (WWZ) niet
rechtstreeks hoeven
toe te passen. Dat
schrijft hij in een brief
aan de Tweede Kamer.
Hij antwoordt hiermee
op vragen van CDA-Kamerlid Michel Rog over
het onderscheid tussen
openbaar en bijzonder
onderwijs. Over dat
laatste merkt Asscher op
dat het personeel van
openbare onderwijsinstellingen niet valt onder
het Burgerlijk Wetboek
(BW), waarin de WWZ is
geregeld. ‘Strikt genomen hoeven zij de WWZ
dus niet rechtstreeks toe
te passen’, aldus Asscher.
De Helpdesk van
VOS/ABB heeft eerder
een notitie gepubliceerd
met een toelichting op
de WWZ in relatie tot de
cao en het openbaar
onderwijs. Voor
VOS/ABB is het uitgangspunt dat de WWZ niet
van toepassing is op
het openbaar onderwijs
zolang het personeel
niet onder het BW valt.
Asscher bevestigt die
visie van VOS/ABB. De
notitie van de Helpdesk
staat op www.vosabb.nl
(Helpdesk >
Toelichtingen).

Scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen gebruikmaken van een zeer aantrekkelijk inkoopcollectief voor
onder andere kantoorartikelen. Als u via ons collectief vóór
de zomervakantie uw bestelling doorgeeft, kunt u in het
nieuwe schooljaar goed van start!
U ontvangt hoge kortingen op een zeer uitgebreid assortiment en u kunt voor al uw benodigdheden op het gebied van
kantoor- en schoolartikelen terecht bij één leverancier. Die ene
leverancier is Lyreco, die zonder meerkosten de eerstvolgende
werkdag levert. Het handige van één leverancier is dat u uw
administratieve lasten verlaagt. U ontvangt immers maar één
factuur. Wij hebben het inkoopcollectief opgezet in samenwerking met de collega-organisaties Verus, VBS, LVGS en VGS. Het
collectief wordt namens ons begeleid door Schoolinkoop. Er maken al
honderden onderwijsinstellingen gebruik van.
Bent u ook geïnteresseerd? Ga naar schoolinkoop.nl en schrijf u in. U ontvangt dan het
deelnameformulier, de samenstelling van het kernassortiment en de prijslijst.

In elke klas drie leerlingen
gepest
Bijna 11 procent van de leerlingen in
het voorgezet onderwijs geeft aan
slachtoffer te zijn geweest van pesten.
Dit zijn er gemiddeld drie in een klas
van 27. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd.
Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets
afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Daarnaast geeft ruim 5 procent van
de jongeren aan dat zij in de afgelopen
drie maanden slachtoffer geweest zijn
van cyberpesten, zoals uitgescholden
worden door de telefoon, in een tweet
bedreigd worden, roddels op internet of
vervelende foto’s of filmpjes die online
zijn gezet.
Uit het onderzoek blijkt verder dat
jongens twee keer zo vaak pesten als
meisjes, terwijl jongens en meisjes even
vaak slachtoffer zijn van pesten op
school. Meisjes zijn wel vaker slachtoffer van cyberpesten dan jongens.
Daarnaast worden jongere leerlingen
meer gepest, oudere leerlingen pesten
vaker zelf. Vmbo-leerlingen zijn vaker
slachtoffer alsook dader van pesten op
school of via internet dan leerlingen op
havo of vwo.

Grenzen aan gedrag
De Stichting School & Veiligheid heeft
een folder uitgegeven met richtlijnen
om ongewenst (seksueel) gedrag
tussen personeelsleden en leerlingen
in de school te voorkomen.
Waar liggen de grenzen en wat kunnen
bestuur en management doen om ontoelaatbaar gedrag te voorkomen? Het
gaat bijvoorbeeld om een gedragscode,
gedragsregels en andere preventieve
beleidsacties, maar ook over de juiste
procedures en regels voor het gebruik
van sociale media. Ook sancties komen
aan de orde in de folder.

Grenzen aan gedrag
Seksuele relaties en handelingen tussen een
schoolmedewerker en een leerling

De folder Grenzen aan gedrag kunt u
vinden op de website
www.schoolenveiligheid.nl
(zoek op de term ‘Grenzen aan gedrag’).

naar school!
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Nul keer nul fout

Klacht vaak ingetrokken

Dit jaar heeft geen enkele leerling de
Centrale Eindtoets foutloos gemaakt.
Er waren vier leerlingen die één fout
hadden. De maximale standaardscore
van 550 werd behaald door 6850
leerlingen.

Een klacht over een school
wordt na tussenkomst van het
schoolbestuur vaak ingetrokken. Dat meldt de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs
(LKC).

De Centrale Eindtoets van het Cito
laat vrijwel dezelfde gemiddelde score
zien als in voorgaande jaren, meldt het
College voor Toetsen en Examens. De
gemiddelde standaardscore is 534,9.
Vorig jaar was dat 535,3, in 2014 net als
dit jaar 534,9. Ruim 143.000 leerlingen
uit groep 8 van de basisschool maakten dit jaar de Centrale Eindtoets. Van
de scholen koos 80 procent voor deze
toets van het Cito. De overige scholen kozen voor de Route 8 of de IEP
Eindtoets. Basisscholen zijn sinds dit
schooljaar verplicht om een eindtoets
af te nemen.

In het jaarverslag van de LKC
staat dat er in 2015 meer klachten zijn ingetrokken dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat
de commissie bij binnenkomst
van de klacht eerst onderzoekt
hoe die is behandeld. ‘In veel gevallen blijkt dat het schoolbestuur
nog niet betrokken is geweest bij
de behandeling van de klacht. De
ervaring leert dat tussenkomst
van het schoolbestuur vaak tot
een oplossing leidt’, aldus de LKC.
De LKC bracht in 2015 in 65
klachten een inhoudelijk ad-

Landelijke
Klachtencom
missie
Onderwijs
Jaarverslag
2015

vies uit. In de meest gevallen
ging het om een klacht in het
primair onderwijs. De meeste adviezen gaan over communicatie
of over de begeleiding van een
leerling. Veel adviezen gaan ook
over pesten of over zaken die te
maken hebben met de organisatie van de school, bijvoorbeeld
over bevordering of over het
schooladvies.

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.

De vereniging VOS/ABB zoekt:

Beleidsmedewerker (fulltime)
Met expertise toegespitst op passend onderwijs (primair en
voortgezet onderwijs) en kennis van en ervaring met strategische
beleidsontwikkeling met regionale partners op het gebied van onder
andere integrale kindcentra. Andere belangrijke aandachtsgebieden
zijn medezeggenschap, burgerschap en de identiteit van het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
Ga voor uitgebreide informatie over deze vacature
naar www.vosabb.nl (home>vacatures).

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
8 naar school!

kanjertraining.nl

VOS/ABB is de landelijke vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen.
De vereniging behartigt de belangen van en adviseert bestuur en management in het
openbaar en algemeen toegankelijk primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
VOS/ABB is gevestigd in Woerden.
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Krimp op lange baan?
Ook asielzoekerskinderen moeten naar school
kunnen. Ik mag hopen dat iedereen het daarover eens
is. Maar dat mag natuurlijk niet betekenen dat de
krimpproblematiek op de lange baan wordt geschoven.
Toch doet staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat.

De afname van het aantal leerlingen in gebieden met
demografische krimp heeft minstens net zulke grote
gevolgen voor het onderwijs als de komst van vluchtelingen. Naast de noodzakelijke inzet voor de opvang
van vluchtelingenkinderen hebben scholen absoluut
onverminderd steun nodig voor de langetermijngevolgen
van de krimpproblematiek. De aanpak daarvan dreigt nu
on hold te worden gezet, blijkt uit een brief van Dekker aan
de Tweede Kamer. Het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs wordt hierdoor extra hard getroffen, want in
plattelandsdorpen staan veel openbare schooltjes.
Als de hoogstnoodzakelijke aanpassing van de fusietoets
op de lange baan wordt geschoven, als de fusiecompensatieregeling voorlopig blijft zoals die is en als het langer
gaat duren voordat het wordt vergemakkelijkt samenwerkingsscholen van de grond te krijgen, dan worden de
problemen in krimpgebieden nog groter dan ze nu al zijn.
Dat mogen we niet laten gebeuren!
Onderwijskwaliteit in volle breedte
Een andere ontwikkeling die mij zorgen baart, is dat
het erop lijkt dat de overheid met criteria en
verantwoordingstoetsen komt voor onderwijskwaliteit in de volle breedte. De Onderwijsraad kwam in april met het advies hierover.
Mijn collega Anna Schipper gaf in een commentaar op onze website aan dat het prima
is om met een bredere blik naar de kwaliteit
van het primair en voortgezet onderwijs te kijken, maar we moeten
niet willen dat scholen zich
hierover in de volle breedte
moeten verantwoorden.

Natuurlijk, het is mooi dat de Onderwijsraad duidelijk
maakt dat onderwijs veel meer is dan een cognitief
productieproces. Het gaat ook om zaken als burgerschap,
persoonsvorming en socialisatie. De Onderwijsraad stelt
echter dat de bijdragen van scholen aan kwaliteit in brede
zin veelal impliciet blijven en dat daardoor onvoldoende kan worden gewerkt aan verbetering. Schipper stelt
terecht dat hier te snel wordt gedacht in verbetertermen.

Dat mogen we niet laten gebeuren!
Aan scholen overlaten
Scholen moeten zelf kunnen bepalen hoe zij invulling
geven aan burgerschap en persoonsvorming. Procesgericht toezicht daarop via instrumenten als opbrengstgericht werken en toetsen gaat niet werken. Moet een school
kunnen aantonen dat zij leerlingen socialiseert? Dat de
persoonsvorming positief verloopt? Hoe dan? Daarvoor kún je simpelweg geen normen stellen.
Ritske van der Veen

directeur VOS/ABB

naar school!
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Een streepje voor
dankzij Diploma openbaar onderwijs
Trots zijn ze! En terecht, want deze studenten hebben
naast hun pabo-diploma ook nog eens het Diploma
openbaar onderwijs gehaald. Daar hebben ze een
stevig traject voor moeten doorlopen, maar het
levert ook veel op. Dit diploma geeft aankomende
leerkrachten een streepje voor als ze solliciteren
bij openbare schoolbesturen, omdat ze in staat zijn
in de praktijk van alledag inhoud te geven aan de
kernwaarden. Zo versterken ze de identiteit van de
openbare school.

Tekst: Lucy Beker
Beeld: John Oud

naar school!
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Diploma Openbaar Onderwijs

Z

aan Primair, het bestuur van alle
openbare scholen in de gemeente Zaanstad, hecht veel waarde
aan het Diploma openbaar
onderwijs (DOO). ‘Het is bij ons onderdeel
van het aannamebeleid’, zegt Annelie van
Eck, bestuurssecretaris bij Zaan Primair, een
grote werkgever met 35 onderwijslocaties
en zo’n 700 personeelsleden. ‘Uiteraard
gaat het allereerst om de juiste kwalificaties
voor het beroep van leerkracht, maar daarnaast vinden we het DOO belangrijk. Het
geeft ons de zekerheid dat de kandidaat de
kernwaarden van openbaar onderwijs kent
en ernaar kan handelen in de klas.’
Van Eck noemt de openbare school ‘een
kweekvijver voor de democratie’. Het bestuur vindt het van belang dat elke school
zich bewust is van deze meerwaarde van
de openbare identiteit en dat het personeel
aan ouders kan uitleggen wat dat inhoudt.
‘We merken de laatste jaren dat het beeld
van de openbare school bij ouders aan
het kantelen is. Het is niet meer die school
waar ‘niks wordt gedaan aan godsdienst’.
De openbare school wordt terecht meer
en meer gezien als ontmoetingsonderwijs,
waar kinderen leren over levensbeschouwingen, respect en verdraagzaamheid. Ons
beleid om daar werk van te maken, heeft
dus effect.’

Dit zijn (van links naar rechts)
Jessica Terol, Rowan Beentjes,
Stephanie Grijpink en Hacer
Koca, die onlangs op de Pabo
Inholland in Alkmaar hun
Diploma openbaar onderwijs
kregen uitgereikt.

Ook DOO voor voortgezet onderwijs
Het Diploma openbaar onderwijs (DOO) is niet meer alleen bereikbaar voor pabo-studenten. De Hogeschool Utrecht is als eerste
gestart met een minor die ook toegankelijk is voor studenten van
lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs. Ook zij kunnen
hiermee een DOO halen.
Het gaat om de minor Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit, waar
jaarlijks meer dan 80 studenten voor inschrijven. Er is veel belangstelling voor bij studenten die een 2e-graads-lerarenopleiding
geschiedenis, biologie, Engels of een ander vak volgen. Dat betekent
dat nu ook leraren in het voortgezet onderwijs leren hoe ze in de
openbare school omgaan met verschillende levensbeschouwingen
en hoe ze het gesprek daarover met leerlingen aan kunnen gaan. De
minor is aangepast op de deelname van onder anderen deze studenten, omdat hij aanvankelijk meer op het primair onderwijs gericht
was. Verplicht onderdeel van deze minor is een inspiratiedriedaagse
in een klooster in Den Haag, waar de studenten kennismaken met
mensen die hun leven vormgeven vanuit een bepaalde levensbeschouwing – gelovig of ongelovig.
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Uitdaging
Leerkrachten in het primair onderwijs
moeten van veel markten thuis zijn. Ze leren
de kinderen niet alleen lezen, schrijven en
rekenen, maar werken ook aan persoonlijke vorming. ‘In de praktijk merken wij dat
leerkrachten die het DOO hebben gehaald,
goed en graag het gesprek aangaan over
burgerschapskwesties’, zegt Van Eck. ‘Ze
kunnen filosoferen met kinderen en leren
de kinderen met respect te luisteren naar
andermans argumenten. Zo gaan mensen
elkaar begrijpen.’
Maar dat is nog niet alles. Leerkrachten met
het DOO kunnen ook met hun leerlingen
praten over zingevingsvragen. ‘Dat is een
uitdaging voor het openbaar onderwijs’,
vindt Van Eck. Ze legt uit: ‘Wie gelooft,
heeft een heilig boek, een voorganger en
een gebedshuis. In de openbare school
hebben we dat niet, omdat de leerlingen
verschillende achtergronden hebben. Maar
ook leerlingen zonder geloof zitten met
zingevingsvragen en juist in het openbaar
onderwijs moet je het daar met elkaar over
hebben. Je ziet dat de leerkrachten die het
DOO hebben gehaald, dat gesprek aan
kunnen, met respect voor alle verschillende
levensbeschouwingen. Dat is een heel sterk
punt van het DOO.’
Het bestuur overweegt alle zittende leerkrachten een nascholingstraject aan te bieden, zodat ook zij het DOO kunnen halen.

Absoluut een pre
Ook Meerwerf Basisscholen, een stichting
die 10 openbare basisscholen in Den Helder
en Julianadorp bestuurt, hecht veel waarde

Wietske Wijnants: ‘DOO’ers inspireren hun collega’s om werk te maken van de openbare identiteit.’

‘DOO’ers kunnen verschillende
groepen in de samenleving
verbinden’
aan het Diploma openbaar onderwijs. ‘Het is
absoluut een pre als een sollicitant het DOO
op zak heeft’, zegt Wietske Wijnants, directeur van obs De Vloedlijn in Julianadorp . Zij
onderhoudt namens Meerwerf de contacten met de pabo van Inholland in Alkmaar,
die het DOO aanbiedt. ‘Pabo-studenten die
kiezen voor openbaar onderwijs mogen
vier jaar stage lopen op een van onze scholen en krijgen daarna, bij gebleken geschiktheid, hier een baan’, vertelt zij.
Bij Meerwerf is het al langer gewoonte dat
de personeelsleden bij hun aanstelling een
zogenoemde entreeverklaring ondertekenen. Daarmee verklaren ze onder meer
expliciet dat ze zich bewust zijn van de
openbare identiteit van de Meerwerf-scholen en dat ze dit actief uitdragen binnen
de lessen en in de dagelijkse omgang met
leerlingen en hun ouders. In de praktijk
merkt Wijnants dat vooral de leerkrachten

met een DOO dit heel goed kunnen.
‘Hier op school zie ik hoe goed deze collega’s de discussie aan kunnen gaan over de
openbare identiteit. Zij weten echt wat de
kernwaarden inhouden, kunnen er diepgaand over in gesprek gaan met ouders,
en geven er praktisch vorm aan in de klas.
Wat ook mooi is: ze inspireren hun collega’s.
Steeds meer leerkrachten erkennen dat er
juist in de openbare school aandacht moet
zijn voor levensbeschouwingen. En niet alleen in de vorm van kennisoverdracht, maar
vooral ook door het kweken van respect
voor anderen in de samenleving.’

Afstudeeronderzoek
Een aantal pabo-studenten heeft op de
Meerwerf-scholen een afstudeeronderzoek
gedaan naar de relatie tussen identiteit en
kwaliteit, onder leiding van docent pedagogiek/onderwijskunde Piet Feld. ‘Dat DOO
krijgen ze bepaald niet cadeau, ze moeten
er veel voor doen’, zegt hij. Feld vindt het
DOO belangrijk voor het openbaar onderwijs. ‘Mensen met de competenties van
het DOO kunnen de verzuiling doorbreken.
Zij leren om verschillende groepen in de
samenleving te verbinden.’

naar school!
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Diploma Openbaar Onderwijs

Patrick Versteeg: ‘Door het afstudeeronderzoek
kwam bewustwording op gang.’

‘Doordat wij er werk van
maken, gaan ouders de
kernwaarden herkennen’

Hier worden ze concreet geladen. Versteeg
geeft een helder voorbeeld: ‘Een van de
kernwaarden is: normen en waarden. Dat
vullen wij in door elke week een andere
norm in de schijnwerper te zetten. Dan
gaat het bijvoorbeeld een hele week over
u-zeggen tegen oudere mensen, of de deur
openhouden voor een ander.’
Versteeg voelt zich prettig in het openbaar
onderwijs. ‘Hier heeft ieder mens de vrijheid
om zichzelf te zijn. Daar sta ik helemaal achter en dankzij de DOO-opleiding heb ik de
tools om dat over te brengen. En het werkt.
Ouders weten steeds beter waar openbaar
onderwijs voor staat. Dat de openbare
school de maatschappij in het klein is, en
dat wij hun kinderen voorbereiden op de
diversiteit in de democratische samenleving. Hier in de klas leren ze al open te staan
voor elkaar.’ |

DOO-opleidingen
Patrick Versteeg (27) uit Schagen is een van
de studenten van Feld, die meewerkte aan
het onderzoek bij Meerwerf. Inmiddels heeft
hij zowel zijn pabo-diploma als het DOO op
zak en werkt hij op de openbare Prinses
Margrietschool in Julianadorp. ‘Voor het
afstudeeronderzoek heb ik veel gesprekken
gevoerd met leerkrachten en directeuren’,
vertelt hij. ‘Toen ontdekte ik dat de meeste
leerkrachten in het openbaar onderwijs al
werken aan burgerschapsvorming, maar
zich daar niet altijd bewust van zijn. Ze
benoemen het niet als zodanig. Door dit
onderzoek kwam er een bewustwordingsproces op gang, en dat is belangrijk, want
dan gaan leraren ook echt uitdragen hoe
het openbaar onderwijs zijn kernwaarden
invult. Vervolgens gaan ouders die waarden
ook herkennen.’

De norm van de week
De kernwaarden zijn op de openbare
Margrietschool bepaald geen loze kreten.

14
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Het Diploma openbaar onderwijs wordt als extra module aangeboden op de meeste pabo’s in Nederland.
Sinds kort heeft ook de post-hbo-nascholingscursus
Humanistisch Vormings Onderwijs de aspirant-status voor het Diploma openbaar onderwijs. Het DOO
heeft een formele basis door een landelijke visitatieen accreditatiecommissie, die de DOO-programma’s
controleert.
De deelnemende pabo’s zijn:
• Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
• Stenden Hogeschool,
• Hogeschool Saxion Hengelo,
• Hogeschool Windesheim,
• Hogeschool Inholland,
• Fontys Hogescholen,
• Hogeschool de Kempel
• Hogeschool Rotterdam,
• Hogeschool Utrecht - Instituut Theo Thijssen
• HZ University of Applied Sciences
DOO-gediplomeerden worden uitgenodigd voor een
alumni-netwerk met een jaarlijkse bijeenkomst en
workshops.

Het wordt
steeds zonniger!
Openbare regionale scholengemeenschap Lek en
Linge in Culemborg is een mooi voorbeeld van een
school die gebruikmaakt van zonne-energie.

S

teeds meer scholen ontdekken zonnepanelen.
ORS Lek en Linge is er daar één van. In februari is een begin gemaakt met het plaatsen van
zonnepanelen op de daken en gevels van de vier
locaties van deze grote scholengemeenschap in Culemborg
en van de vestiging De Lingeborgh in Geldermalsen. Het is
de bedoeling dat met ingang van het nieuwe schooljaar de
verschillende vestigingen stroom produceren met in totaal
meer dan duizend zonnepanelen. De elektriciteitsproductie
zal per locatie inzichtelijk zijn voor de leerlingen om het
bewustzijn over duurzaamheid te vergroten.

Lyceum Schravenlant
Een ander mooi voorbeeld van een school die inzet op
duurzaamheid is Lyceum Schravenlant. Deze openbare
school voor havo en vwo in Schiedam won in 2014 de
Award Duurzame Architectuur. Het nieuwe gebouw van Lyceum Schravenlant werd in oktober 2013 officieel in gebruik
genomen. Het pand is gebouwd volgens het
principe cradle-to-cradle.
Het duurzame karakter komt mede tot uiting in de 120
zonnepanelen op het dak. Het gebouw kan bijna geheel
in zijn eigen electriciteitsbehoefte voorzien. De jury die de
architectuurprijs destijds toekende, was ervan overtuigd dat
leerlingen van Schravenlant onder meer door de aanwezigheid van zonnepanelen een stevige dosis kennis en
bewustwording rond duurzaamheid opdoen.

Almere College
Ook het openbare Almere College in Kampen investeert in
zonnepanelen. Bijna 300 panelen komen op het dak van
de school, die met ingang van het nieuwe schooljaar zullen
voorzien in eenderde van de stroombehoefte, zegt bestuursvoorzitter Dirk Speelman in de Stentor. ‘We verdienen
de kosten in acht jaar terug, daarna levert het ons alleen
maar voordeel op.’. |

Tekst: Martin van den Bogaerdt

Al duizenden
zonnepanelen op
schooldaken
Ook zonnepanelen?
Zonnepanelen op het dak van uw
school? Ontdek via het project Zon
voor Scholen of deze investering u
een besparing kan opleveren!
Zon voor Scholen is een project van
het energie-inkoopcollectief Energie
Voor Scholen (EVS), waaraan
VOS/ABB deelneemt. Een voorstel
of aanbieding wordt alleen gedaan
wanneer uw schoolgebouw zich leent
voor de opwekking van zonne-energie. Als blijkt dat het op basis van de
ligging of de constructie van het pand
rendabel kan zijn om zonnepanelen te plaatsen, wordt een voorstel
uitgebracht.
Mocht u vragen hebben of al een aanbieding van een andere partij hebben
ontvangen en deze willen vergelijken
met de mogelijkheden via EVS, dan
kunt u contact opnemen met
Benjamin Bolman van Hellemans
Consultancy: 030-7670127,
bolman@hellemansconsultancy.nl.
Als u liever eerst contact opneemt
met VOS/ABB, kunt u Janine Eshuis
benaderen: 06-30041175,
jeshuis@vosabb.nl.
Zie www.zonvoorscholen.nl.
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Kansenongelijkheid

Categoraal of breed,
is dat the question ?
Is het echt zo dat de categoralisering van het voortgezet onderwijs bijdraagt aan
kansenongelijkheid en tweedeling, zoals de Inspectie van het Onderwijs signaleert?
Tekst: Martin van den Bogaerdt

D

e trend van meer aparte mavo’s, havo’s, vwo’s en
gymnasia is zorgelijk, zo schrijft de inspectie in
het recent verschenen rapport De Staat van het
Onderwijs. Categoralisering wordt gezien als een
oorzaak van groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs
en tweedeling in de maatschappij. De inspectie noemt ook
de toename van het aantal homogene brugklassen en het
feit dat steeds minder groep 8-leerlingen een dubbel advies
voor vervolgonderwijs krijgen.

Annemarie Juli: ‘Zorgen terecht’ (Archieffoto)

Middenschooltrauma
Voormalig bestuurder Annemarie Juli van Openbare Scholengemeenschap Schoonoord in Zeist vindt dat de inspectie
zich terecht zorgen maakt. ‘De randvoorwaarden voor meer
gelijkheid van onderwijskansen zijn bekend, namelijk uitstel
van schoolkeuze, brede scholengemeenschappen met een
volledig aanbod, mogelijkheden voor tussentijds switchen
en diplomering op verschillende onderwijsniveaus. In landen om ons heen heeft men dit begrepen en maatregelen
genomen. Zo is in Duitsland de Integrierte Gesamtschule
tot reguliere schoolvorm verheven. Niet gerealiseerd door
linkse hemelbestormers, maar door conservatieve regeringen die voldoende gekwalificeerde werknemers en
een verdraagzame samenleving willen. Engeland kent de
comprehensive schools, een onderwijsconcept dat vanuit
vergelijkbare motieven is ontstaan. In Nederland spookt
nog steeds het middenschooltrauma uit de jaren 70 rond,
waardoor een rationele en effectieve aanpak van evidente
problemen uitblijft’, aldus Juli.

Te vroege selectie
Oud-Volkskrantjournalist en economieleraar Ferry Haan
van het Jac. P. Thijsse College in Castricum, een brede
scholengemeenschap met mavo, havo en vwo, ziet net als
de inspectie dat de tweedeling mede het gevolg is van de
selectie die in Nederland plaatsvindt in groep 8. ‘De meeste
landen doen dat pas met een jaar of 15, wij doen dat al
als kinderen 12 jaar zijn. Op zich hoeft dat niet dramatisch
te zijn, als er daarna maar correctiemogelijkheden zijn
voor kinderen die als het ware in het verkeerde bakje zijn
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gevallen. De inspectie signaleert nu dat het
moeilijker wordt selectiefouten te herstellen.
De brugklassen worden steeds meer één
niveau’, aldus Haan in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.
De gevolgen van de trend dat steeds meer
scholen categoraal onderwijs bieden,
illustreert Haan aan de hand van de situatie
in Amsterdam. Daar staan volgens hem
ouders ‘onder maximale druk’ om hun kind
‘op dat ene niveau van die ene categorale
school’ te krijgen.

‘Het wordt moeilijker om
selectiefouten te herstellen’
In elkaars leven
Directielid Sandra Newalsing van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) benadrukt dat het helemaal
niet gaat om de vraag of brede scholengemeenschappen beter zijn voor gelijke
kansen en sociale integratie dan categorale

Kansenongelijkheid

scholen. Het gaat er volgens haar om dat
het onderwijsconcept past bij het kind. Een
aantal categorale scholen van VOvA zit in
Amsterdam-Noord: het Hyperion Lyceum
met categoraal vwo, De nieuwe Havo, de
Bredero Mavo en het Bredero Beroepscollege met categoraal vmbo-basis en -kader.
‘Deze scholen hebben eenduidige onderwijsprogramma’s en -niveaus in kleinschalige gebouwen met een eigen schoolcultuur.
Als een leerling meer wil en laat zien dit aan
te kunnen, dan kan die altijd doorstromen
naar een andere school van het VOvA. Wij
houden rekening met dubbeladviezen door
in de brugklas bijvoorbeeld mavo/havo
onder te brengen bij de Bredero Mavo en
havo/vwo bij De nieuwe Havo. Kinderen
die voor onze scholen kiezen, voelen zich
thuis en vertrouwd in deze kleine overzichtelijke scholen, maar er zijn er uiteraard ook
die naar een brede scholengemeenschap
willen. De mogelijkheid om die keuze te kunnen maken, moet blijven bestaan. Wat wij
zien, is dat ouders kijken naar onderwijsconcepten waarbij hun kind zich prettig voelt,
en niet zozeer onderscheid maken tussen
categoraal of niet-categoraal.’
Newalsing merkt op dat zij zelf op een brede scholengemeenschap heeft gezeten en
dat het daar zeker niet zo was dat leerlingen
met verschillende achtergronden elkaar
ontmoetten. ‘Breed zegt echt niet dat je in
elkaars leven komt, net zo min als dat categoraal betekent dat je elkaar niet ontmoet.’

Allochtone leerlingen
Rector Benedict Hamans van het Stedelijk
Gymnasium in Schiedam laat weten dat
hij zich niet herkent in de kritiek van de
inspectie. ‘Categorale gymnasia bestaan
al zo lang, dat ik het kwalijk vind dat wij nu
geassocieerd worden met de negatieve ontwikkeling van maatschappelijke tweedeling.’
Zijn openbare school doet volgens hem
juist veel om ook kansen te bieden aan kinderen van ouders voor wie het gymnasium
misschien niet direct een logische keuze is.
‘Wij vinden het belangrijk om álle kinderen
kansen te bieden. In een stad als Schiedam
is dat misschien nog wel belangrijker dan
in andere gemeenten. Van onze leerlingen
heeft ongeveer 15 procent een allochtone
achtergrond en dat is geen afspiegeling van
de Schiedamse bevolking. Wij willen dat een
groter percentage voor onze school kiest.

‘Kinderen voelen zich vertrouwd
in kleine overzichtelijke scholen’
Daarom zetten wij in op taalondersteuning. Ook zijn wij met
islamitische basisscholen in gesprek om te kijken hoe we er
samen voor kunnen zorgen dat meer van hun leerlingen
naar het gymnasium gaan. We kijken ook naar mogelijkheden om de betrokkenheid van ouders te vergroten.’
Het Schiedamse gymnasium laat zich inspireren door
buurgemeente Rotterdam. Daar worden talentklassen van
de gymnasia ondersteund, vooral op het gebied van taal en
cultuur, om de kans te vergroten dat alle leerlingen die er
het talent voor hebben op het gymnasium kunnen slagen.
‘Het zou mooi zijn als ook wij dit samen met de gemeente
Schiedam kunnen realiseren’, aldus Hamans. |
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Verzuiling

Gereformeerde scholen
zetten deuren verder open
De verzuiling is voorbij, daarom zetten de
gereformeerde scholen hun ramen en deuren verder
open. Ze moeten wel, willen ze overeind blijven in een
krimpende markt.

Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

V

oorzitter Jan Westert van het
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen
(LVGS) gooide dit voorjaar de
knuppel in het christelijke hoenderhok. Alle
gereformeerde scholen - zelf zou hij liever
spreken over scholen met de Bijbel, want
dat klinkt volgens hem ‘minder denominatief’- moeten serieus overwegen om ook
kinderen toe te laten van ouders die niet
belijdend gereformeerd zijn. Op de website
van de LVGS schreef hij in dit kader over
een ‘postchristelijke omgeving’. In tijden van
krimp zal een te smal aannamebeleid volgens hem leiden tot een kwijnend bestaan
van de gereformeerde scholen.
‘Er zijn minder kinderen. Groei van scholen
is niet vanzelfsprekend en gunst van de
leerling is uit oogpunt van bestaansrecht
een must. Je kunt het je niet permitteren
dat leerlingen je deur voorbijgaan. Zo zie je
de luiken bij verschillende scholen naar een
steeds ruimere groep leerlingen opengaan.
Ik wil er ook maar heel helder over zijn.
Gereformeerde scholen konden in het
verleden bestaan bij de groei van binnenuit.
Die groei is in de meeste plaatsen voorbij.’

Kerk, school en gezin
Hoe christelijk zijn de scholen met de Bijbel
nog, nu kennelijk economische motieven
de doorslag geven om niet meer slechts
kinderen toe te laten van ouders die trouwe
kerkgangers zijn? ‘Bij nader inzien had ik het
economische aspect niet als eerste moeten
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noemen’, zegt Westert, nu Naar School!
ernaar vraagt. ‘Zonder de economische
noodzaak zou dit ook in gang zijn gezet.
Dat heeft te maken met veranderingen in
de christelijke samenleving. De verzuiling is
voorbij, dat bedoelde ik met de postchristelijke omgeving. De dominante positie die
wij christenen sinds de tijd van Abraham
Kuiper gekend hebben en de vanzelfsprekendheid van de triangel van kerk, school
en gezin liggen achter ons. De laatste jaren
is er een veel bredere beweging à la de EO.
Dus niet meer langs lijnen van kerkelijk lidmaatschap denken, maar als christen die in
de gemeenschap staat en naar buiten kijkt.’
Westert wijst erop dat de orthodoxe vakbeweging en zorginstellingen deze ontwikkeling al hebben doorgemaakt, maar het gereformeerde onderwijs niet. Dat heeft volgens
hem te maken met de wijze waarop wordt
gedacht over de vrijheid van onderwijs. ‘Als
je aan artikel 23 van de Grondwet morrelt,
dan stel je het richtingbegrip ter discussie.
Dat raakt misschien wel je bestaansrecht.’

Door muren heen
De bredere blik van de gereformeerden
is volgens Westert mede het gevolg van
het feit dat de huidige generatie ouders is
opgegroeid in een al grotendeels ontzuilde
samenleving. ‘Ook technologische ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen. Denk
aan Facebook en Twitter. Daarmee kijken
we door een heleboel muren heen. De
scholen moet dus de ramen openzetten.’

Verzuiling

‘Het concept School!
gaat ons te ver’

Jan Westert: ‘We leven in een postchristelijke samenleving’.

Dat zie je niet alleen terug in een breder toelatingsbeleid van leerlingen, zegt Westert, maar ook in bredere
benoembaarheid van medewerkers. Dat was tot nu toe
veelal statutair gekoppeld aan kerklidmaatschap. ‘Ik zou
het benoemingsbeleid veel meer willen koppelen aan het
identiteitsdocument van de school zelf, dat beschrijft hoe
de school christelijk wil zijn en wat zij verwacht van de medewerker als belangrijke identiteitsdrager. Medewerkers die
gaan voor die identiteit, zijn wat mij betreft benoembaar. Dat
is minder gekoppeld aan een denominatie. Daarom spreek
ik ook graag over scholen met de Bijbel. Verbinding zoeken
met de ander staat voorop, op basis van wederzijds respect,
maar natuurlijk wel vanuit de eigen christelijke waarden.’

Concept School!
Verbinding zoeken met de ander en uitgaan van diversiteit,
gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn ook cruciale

onderdelen van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Maar dit betekent volgens de
LVGS-voorzitter niet dat de scholen met de Bijbel, nu ze de
ramen en deuren openzetten, min of meer openbare scholen worden. Ze zullen volgens hem ook niet opschuiven
naar het mede door VOS/ABB ontwikkelde ideaal School!,
dat uitgaat van een ontzuild onderwijsbestel dat boven de
denominaties zal zijn uitgestegen.
‘Dat is een mooi concept hoor, begrijp mij niet verkeerd,
maar het gaat ons te ver. Jullie willen alle levensbeschouwingen aan bod laten komen en gelijkelijk bedienen, om zo met
elkaar de samenleving in de school te vormen. Wij willen het
christelijke geloof in zijn uniciteit laten doorklinken. Gedeeld
geloof in Jezus Christus blijft voor ons een essentieel
uitgangspunt. Daaraan ontlenen we onze mens- en maatschappijvisie. Het is mijn overtuiging dat christelijke ouders
daarvoor hun kinderen naar onze scholen sturen.’
Westert ziet de demografische krimp die de scholen met
de Bijbel nu dwingt om kritisch naar hun eigen identiteit
te kijken als een oorzaak die uiteindelijk een goed gevolg
zal hebben. ‘Er was bij ons altijd voldoende groei van
binnenuit, dus konden we stellen dat er niets aan de hand
was. In een dergelijke positie bestaat het gevaar dat je lui
achterover gaat leunen. Dat kan niet meer. We zijn ons nu
aan het heroriënteren. Dat is goed, want zo kunnen we van
het orthodox-christelijke onderwijs weer een krachtig merk
maken met een sterke identiteit.’ |

Jan Westert is sinds 2011 voorzitter van het Landelijk
Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen, de
besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in
Nederland. Hij is ook fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Overijssel, was tot voor
kort voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de
ChristenUnie en is bestuursvoorzitter van de Stichting ROC
Menso Alting in Zwolle.
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Er is zoveel
méér dan school
Dordrecht is nationale Onderwijsstad 2015-2016.
Belangrijkste thema: informeel onderwijs. ‘Kinderen
leren zoveel buiten school. Door de mogelijkheden
van dit informeel leren beter te benutten, kunnen
achterstanden verminderen en talenten tot bloei komen’, aldus de Dordtse wethouder Bert van de Burgt.

K

inderen gaan gemiddeld 25 uur per week naar
school, en dat 40 weken per jaar. De meeste tijd
brengen ze dus elders door. Als je wilt dat kinderen zich maximaal ontwikkelen, moeten ook de
mogelijkheden van buitenschools leren benut worden.
‘Er is méér dan school. Kinderen leren ook veel in de huiselijke omgeving, bij een georganiseerde activiteit of op een
club. Het is belangrijk om ouders en scholen daarvan te
doordringen’, zegt Van de Burgt.
De gemeente Dordrecht wist al dat er tal van initiatieven
zijn, bijvoorbeeld op het gebied van (voor)lezen, huiswerkbegeleiding, leerachterstanden, talentontwikkeling, cultuur,
natuur en sport. Een goed overzicht ontbrak echter. Daarom is onlangs een verkenningsonderzoek uitgevoerd. Van
de Burgt: ‘Hieruit blijkt dat het aanbod veelal kleinschalig en
versnipperd is. Het reguliere onderwijs is onvoldoende op
de hoogte van alle initiatieven en maakt er onvoldoende
gebruik van.’
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Tekst: Karin van Breugel
Beeld: Rick Keus

Weekendschool
Een school die de mogelijkheden voor
buitenschools leren wél benut, is de openbare John F. Kennedyschool in Dordrecht.
Directeur Henk Wiersma: ‘Onze leerlingen
kunnen onder meer op zondag tussen
11.00 en 16.00 uur naar de weekendschool.
Jaarlijks zijn er zeven blokken van vier
weken, waarin de kinderen meestal een

Dordrecht zet informeel
leren op de kaart
beroep uitdiepen. Ze brengen onder andere
een bezoek aan het werkveld en er komt een
beroepsbeoefenaar op school. Na vier weken
is er een eindpresentatie, waarbij ouders verplicht aanwezig zijn. De weekendschool wordt
georganiseerd door de stichting Petje Af, dus
als school hebben we er nauwelijks werk aan.
Ik vind het leuk om leerlingen op deze manier
de kans te geven in zichzelf te investeren.’

Informeel onderwijs

Zomerschool
Dit jaar organiseert de John F. Kennedyschool, samen met obs De Albatros, voor
de eerste keer een zomerschool. De
zomerschool spitst zich toe op taal en
rekenen. Leerlingen die volgend jaar in
groep 4 t/m 8 zitten, kunnen de laatste twee
weken van de vakantie meedoen aan de
zomerschool. ’s Ochtends krijgen kinderen
in kleine groepjes taal- en rekenles. Wiersma
licht toe: ‘De ib’er maakt voor alle kinderen
een didactisch leerplan, zodat zij op maat
bediend worden. Na een gezonde lunch
gaan de leerlingen ’s middags ‘bewegend
leren’ bij speciaal opgeleide gymdocenten.
Zij verweven het taal- en rekenonderwijs in
bewegingsactiviteiten op het plein. Daar kun
je natuurlijk alle kanten mee op. Onderzoek
bijvoorbeeld hoe ver je supersoaker schiet
of oefen al springend op een trampoline
de tafels. Ikzelf heb inmiddels een clinic
gevolgd en dat was echt hilarisch leuk. En
leerzaam!’
De zomerschool is alleen voor gemotiveerde leerlingen. Daarom vindt een aanmeldingsgesprek plaats met de leerling en
de ouders. Voor zwakkere leerlingen is de
zomerschool een uitgelezen kans om bij te
spijkeren en om beter te starten in het nieuwe schooljaar. De sterke leerlingen kunnen
nog beter worden. ‘Deze zomer doen we
ervaring op en meten we de progressie van
de deelnemende leerlingen. Er is een kans
dat het concept uiteindelijk wordt uitgerold
over andere wijken.’

App voor ouders
Het rapport besteedt uitgebreid aandacht
aan de rol van ouders. Wethouder Van de
Burgt: ‘Ouders hebben een buitengewoon
belangrijke rol in de ontwikkeling van hun
kind. Wat zij thuis met hun kind doen, heeft
meer effect dan de ouderbetrokkenheid op
school, laat het onderzoek zien. De vraag
is of ouders zich daarvan bewust zijn. En
weten ze hoe ze thuis de ontwikkeling van
hun kind kunnen stimuleren? Want je kunt
wel aangeven dat een kind achterblijft in zijn
ontwikkeling, maar het is natuurlijk interessanter om te vertellen wat ouders daar
zelf aan kunnen doen. Ik zou graag een
speciale app voor ouders ontwikkelen, die
duidelijk maakt welke stimulans zij in een
bepaalde leeftijdsfase kunnen geven. Met

‘Weten ouders hoe ze thuis de
ontwikkeling van hun kind
kunnen stimuleren?’
zulke voorlichting kun je het informeel leren
bevorderen.’
De school van Wiersma steekt veel energie
in de ouders. ‘We bespreken met ouders
wat zij van ons mogen verwachten, wat
wij van hen verwachten en waar we hen
eventueel bij kunnen helpen. Er is veel onvermogen bij ouders. Het is belangrijk om
voortdurend met hen in gesprek te zijn over
de ontwikkeling van hun kind en wat ze
daar zelf aan kunnen doen. Als we denken
dat een bepaalde buitenschoolse activiteit
of club goed is voor de ontwikkeling van het
kind, vragen we daar aandacht voor.’

Bondgenootschap
Als het aan de wethouder ligt, slecht hij de
financiële drempels om buitenschools te
leren. ‘Met Stichting Leergeld Drechtsteden
helpen we zo’n 4500 kinderen om deel te
nemen aan de maatschappij. Ik heb mogelijk gemaakt dat ook de huiswerkbegeleiding en de zomerschool uit het Leergeld
bekostigd kunnen worden.’
De gemeente ziet ook een rol voor zichzelf
weggelegd in het initiëren van een effectonderzoek naar informeel onderwijs en het bij
elkaar brengen van de informele onderwijsaanbieders. ’We hebben met 6 gemeenten
en 26 organisaties in de regio een heel
energiek bondgenootschap laaggeletterdheid, dat goed samenwerkt. Voor informeel
onderwijs zou ik graag eenzelfde bondgenootschap realiseren. Een vertegenwoordiging ervan zou bijvoorbeeld ook kunnen
participeren in onze lokale educatieve agenda. Zo kunnen we nog krachtiger opereren
bij het bestrijden van achterstanden en het
ontplooien van talenten.’’ |

Informatie
Het verkenningsonderzoek werd uitgevoerd door CAOP en Onderzoekscentrum Drechtsteden. Wilt u het rapport lezen? Download
het op: www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/publicaties/
jeugd-en-onderwijs
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Naveltruitjes, strings
en spaghettibandjes
De jaarlijkse mediahype over naveltruitjes kwam vroeg dit keer. Het sneeuwde nog…
Tekst: Martin van den Bogaerdt

H

et begint dit keer medio
april met een bericht in het
Algemeen Dagblad over het
rooms-katholieke Stanislascollege met vestigingen in Delft en Pijnacker.
Terwijl het nog nat sneeuwt en de dikke
truien nog niet in de kast liggen, schrijft
deze school met de zomer in aantocht in
een brief aan de ouders dat leerlingen niet
in te blote kleding naar school mogen. Het
gaat om korte rokjes, broeken en truitjes
‘zoals deze worden gedragen op het strand
of bij het uitgaan’.
De krant citeert directievoorzitter Fons
Loogman: ‘Wij zijn een werkgemeenschap
en daar hoort gepaste kleding bij. Zo staat
het ook omschreven in het leerlingenstatuut.’ In het algemeen schoolreglement
en leerlingenstatuut staat dat elke leerling
de vrijheid heeft zich te kleden zoals hij of
zij wil, maar kleding moet wel voldoen aan
‘gangbare fatsoensnormen’. De locatiedirecteuren bepalen waar de grenzen liggen.
De kwestie speelt ook in het basisonderwijs,
zo geeft directeur Nieke Opstal-Klint van

de katholieke basisschool De Paradijsvogel in Den Haag
aan. Zij verbiedt spaghettibandjes en make-up. ‘Meisjes
hebben in groep 5 soms al vrouwelijke vormen zonder dat
zij doorhebben dat ze daarmee gevoelens bij sommige
mannen kunnen losmaken’, zo zei zij in het AD. ‘Ik wil niet in
de situatie komen dat een meester de hele dag uitkijkt op
meisjes zonder bh in strakke hemdjes. Als ouders hem dan
beschuldigen van gluren, heb je geen verweer.’

‘Signalen zijn niet bedoeld
voor leraren, maar voor
mede-leerlingen’
Seksuele bedoelingen?
Voor moderedacteur Milou van Rossum was de herboren
hype reden om te schrijven dat het seksualiseren van jonge
meisjes een probleem van volwassenen is. ‘Als meisjes al
seksuele bedoelingen hebben met naveltruitjes en spaghettibandjes, dan zijn die doorgaans niet bedoeld voor
leerkrachten, maar voor medeleerlingen – die onderling
overigens vaak strenge normen hanteren over wat ‘slet-

Bloot, boerka’s en bomberjacks
Het ministerie van OCW heeft in
2010 een leidraad gepubliceerd
voor kleding op school.
Deze leidraad gaat niet alleen over
kleding die als te bloot kan worden
ervaren, maar ook over bomberjacks die destijds met name populair waren onder extreemrechtse
jongeren en over hoofddoeken en
boerka’s.
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De naveltruitjes vallen onder
‘kleding die geen uiting is van een
godsdienst of een mening’. De
school kan hier voorschriften voor
opstellen. Er gelden daarbij wel
procedurele eisen, die overigens
voor alle kledingvoorschriften
gelden. Zo moeten ze ‘op een goede
en duidelijke manier’ worden
opgesteld en ‘ondubbelzinnig’ zijn.

De voorschriften moeten voor alle
leerlingen gelden en bij iedereen
bekend zijn, bijvoorbeeld door publicatie op internet in de schoolgids
en/of in het leerlingenstatuut. OCW
benadrukt dat kledingvoorschriften
de goedkeuring moeten hebben van
de medezeggenschapsraad. De leidraad staat op www.vosabb.nl (zoek
op ‘Leidraad kledingvoorschriften’).

Kledingvoorschriften

String steekt boven gymbroekje uit
Het katern Vrouw van de Telegraaf
heeft lezers gevraagd hoe zij over
het verbod op te blote kleding op
school denken. De reacties luiden
dat er algemeen geldende fatsoensnormen zijn.

terig’ is en wat niet. Leraren die door een spaghettibandje
een leerling als seksueel opwindend zien, hebben een
probleem. Dat bij een leerling leggen, is maar één stap
verwijderd van ‘je droeg een kort rokje, dus je vroeg erom
lastiggevallen te worden’’, aldus Van Rossum.

‘Is de mode klein, dan is die
bij tieners nog kleiner’
Er is volgens de NRC-moderedacteur maar één periode in
het leven waarin ongeremde experimenten met kleding
mogelijk zijn. ‘Dat is de tienertijd, als je strak van lijf en
onbevangen van geest bent.’ Net als met alle andere experimenten, moeten tieners daarin soms ver gaan om hun
eigen weg te vinden, schrijft ze. ‘Als de mode wijd is, dragen
tieners vaak heel wijde kleren. Is veel make-up de norm, dan
dragen tieners extreem veel make-up. En is de mode klein,
dan is ’ie bij tieners kleiner.’
Een school mag dan volgens de directeur van het Stanislascollege een werkgemeenschap zijn, het is volgens Van
Rossum wel ‘een verplichte werkgemeenschap’. ‘Tieners
hebben nog hun hele leven om hun kleding aan te passen
aan hun beroep, hun leeftijd en ander omstandigheden. Als
jongere moet je jezelf kunnen ontdekken: je stijl, maar ook
je lichaam. Dat meisjes zo goed in hun vel zitten dat ze in
naveltruitjes naar school durven, is een groot goed.’ |

‘Het lijkt me een goede zaak, dat
indien ouders er zelf niet in slagen
om ervoor te zorgen dat hun kroost
er fatsoenlijk bijloopt, de school
daar richting aan geeft’, zo staat in
een van de reacties. ‘Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat jongens
of mannen geen opwinding mogen
voelen, ook een leraar niet. Maar we
weten allemaal dat meisjes en vrouwen zich soms als playsters kunnen
gedragen, met ongewenst gedrag tot
gevolg.’
Opgevulde bh’tjes
Een leraar van een combinatiegroep
4/5 merkt op dat de kwestie ook al
bij ‘kleine kinderen’ speelt. ‘Op een
dag ontdekte ik gegiebel in het gymlokaal bij de meisjes. Wat bleek? Een
van de meisjes bleek een string te
dragen waarvan, aan de achterkant,
het bandje steeds boven haar gymbroekje uitstak. Ik heb haar moeder
uitgelegd dat ik het meisje daarvoor
nog veel te jong vond. En uiteraard
ook hoe de klas erop reageerde.
Daarna heeft ze het nooit meer op
school gedragen.’
Het kan volgens deze leraar ‘nog
gekker’, omdat er in groep 4/5 ook
meisjes waren die opgevulde bh’tjes
droegen. ‘Uiteraard hadden ze nog
niet eens het begin van borstgroei.
Ook hier heb ik de gezinnen benaderd en uitgelegd waarom ik dit
niet kon toestaan. Kortom: blijkbaar
moet je ouders uitleggen waarom
zoiets op school niet kan.’
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Pabo’ ers in het vmbo:
goud waard
Tekst: Karin van Breugel
Beeld: Martin van den Bogaerdt

In het vmbo werken veel
docenten die uitsluitend
een pabo-diploma hebben.
Tot grote tevredenheid
van de scholen. Zij vinden
deze docenten uitstekend
inzetbaar, ondanks het
ontbreken van een formele
bevoegdheid. Inmiddels is
duidelijk geworden hoe de
staatssecretaris verder wil met
deze groep docenten.

I

n het onderzoeksrapport Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd, dat in 2015
verscheen, wordt gerept over bijna
1700 vmbo-docenten met uitsluitend
een pabo-diploma op zak. De meesten
geven Nederlands en wiskunde. Het rapport
geeft een interessant inkijkje in de waardering voor deze docenten. Het merendeel
van de ondervraagde schoolleiders en
bestuurders vindt de pabo-gediplomeerden
zeer geschikt voor het vmbo. Dat komt
vooral door hun pedagogisch-didactische
kwaliteiten.

Goede band met leerlingen
Roel Werner, teamleider op het Wellantcollege Montfoort, deelt deze mening. Op
zijn locatie, waar vmbo-basis, -kader en
gemengde leerweg woren aangeboden,
heeft grofweg 15 procent van de docenten
een pabo-achtergrond. ‘Deze collega’s
doen het doorgaans heel goed bij ons op
school. Wij zijn ervan overtuigd dat niet alle
leerlingen hetzelfde nodig hebben van hun
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Jill de Haan: ‘Heel blij dat ik eerst pabo heb gedaan, waar pedagogiek een hoofdvak is.’

Bevoegdheid

docent. Daar moet je op kunnen inspelen. Pabo’ers hebben
die differentiatievaardigheden al in de vingers, dat is goud
waard. Ook in het klassenmanagement zijn zij vaak heel erg
goed.’

‘Geef mij maar pubers’
Jill de Haan gaf voorheen drie jaar les in het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Omdat ze liever
met oudere kinderen wilde werken (‘Geef mij maar een klas
vol pubers!’) geeft ze sinds bijna twee jaar Nederlands op
het Wellantcollege Montfoort. Zij herkent wat Werner zegt:
‘Ik ben heel blij dat ik eerst de pabo heb gedaan. Daar was
pedagogiek echt een hoofdvak, op de lerarenopleiding
waarmee ik nu bezig ben, is het bijzaak. Dat is zonde, want
in het vmbo ga je het echt niet redden zonder een goede
band met de leerlingen, dan leren ze niets. Als je deze
leerlingen snapt, kun je zoveel bereiken. Ook het onderwerp
differentiëren komt nauwelijks aan bod op de lerarenopleiding. De leerlingen zijn al gefilterd op niveau, wordt er dan
gezegd. Op het Wellantcollege onderschrijven we gelukkig
wél het belang van differentiëren.’

is uitgebreid aandacht voor de inzet van
pabo-gediplomeerden in het vmbo. Eindelijk
zijn er afspraken gemaakt, die door het veld
worden gedragen.
Voor de gemengde en de theoretische leerweg blijft de tweedegraads bevoegdheid
gelden. Docenten die deze bevoegdheid
nog niet hebben, moeten hem binnen vijf
jaar halen. Daarvoor gaat de Vereniging
Hogescholen maatwerkprogramma’s ontwikkelen. Die programma’s krijgen vorm op
basis van assessments en in samenspraak
met de docent en het schoolbestuur.
Voor de onderbouw van de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg wordt de
bekwaamheid van pabo-afgestudeerden
erkend. Voor hen is echter wel een bepaalde vorm van bij- en opscholing noodzakelijk.
De komende maanden gaan de VO-raad,

Vakinhoudelijke basiskennis
Het rapport laat zien dat de meeste ondervraagden vinden
dat pabo’ers voldoende vakinhoudelijke kennis hebben
om op het vmbo les te geven. De Haan zegt daarover: ‘Juist
dankzij mijn pabo-opleiding heb ik veel waardevolle vakinhoudelijke kennis in huis. Ik weet precies wat de leerlingen
in het basisonderwijs geleerd hebben en hoe ze dat geleerd
hebben. Als een leerling in het vmbo bijvoorbeeld vastloopt
bij ontleden of een bepaalde leesstrategie, kan ik moeiteloos teruggrijpen naar de stof uit groep 3 of 4. Bij sommige
kinderen is dat echt nodig, bijvoorbeeld omdat bepaalde
basiskennis ontbreekt of is weggezakt. Zeker voor zwakkere
leerlingen is herhaling het toverwoord. Dat soort basale vakinhoudelijke zaken leer ik niet op de lerarenopleiding. Daar
behandelen we onderwerpen waar ik met mijn leerlingen
nooit aan zal toekomen. Nee, in de afgelopen twee jaar ben
ik op de lerarenopleiding niets tegengekomen dat ik nog
niet wist, echt nodig heb en aansluit bij de dagelijkse lespraktijk. Ik denk dat deze lerarenopleiding mij niet verrijkt als
vmbo-docent. Dat maakt het studeren niet echt motiverend.
Ik doe het puur omdat ik mijn bevoegdheid móét halen.’

Bevoegd of niet?
De bevoegdheid van vmbo-docenten met een pabo-achtergrond is al jaren een heet hangijzer. Sommige pabo’ers
hebben na de overstap naar het voortgezet onderwijs
al een lerarenopleiding afgerond, maar de meesten zijn
officieel niet bevoegd om aan het vo les te geven. Staatssecretaris Sander Dekkker stuurde eind februari een plan naar
de Tweede Kamer om het aantal onbevoegde docenten
terug te dringen. De VO-raad, de Onderwijscoöperatie,
de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) waren
nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. In het plan

‘Pabo’ers zijn goed
in differentiatie en
klassenmanagement’
de lerarenopleiding en de beroepsgroep
leraren afspraken maken over de omvang
en aard van deze scholing. Uiterlijk komend
najaar moet een en ander duidelijk zijn.

Wetswijziging
In het rapport benadrukt de staatssecretaris
onder meer dat deze bij- en opscholing
voor zowel docenten als scholen praktisch
realiseerbaar moet zijn. Ook moet de scholing tot het tweedegraads niveau proportioneel zijn ten opzichte van de lessen die in de
vmbo-onderbouw worden gegeven.
De VO-raad juicht het toe dat er maatwerktrajecten komen. Zo kan er goed worden
aangesloten op de vakinhoud en de pedagogisch-didactische bekwaamheden die de
pabo-gediplomeerden al in huis hebben.
Om de genoemde voorstellen te realiseren,
is wel een aantal wetswijzigingen nodig.
De staatssecretaris streeft ernaar om deze
begin volgend jaar naar de Tweede Kamer
te sturen. |

naar school!

25

Samenwerken
om straks nog
te bestaan
Na het primair onderwijs moet nu ook het voortgezet
onderwijs rekening gaan houden met de gevolgen van
bevolkingskrimp. Het dalende aantal leerlingen heeft een
enorme impact op de scholen, de keuzemogelijkheden
voor leerlingen én op de economie in de regio. De
scholen in Emmen bereiden zich voor. Ze kiezen voor
samenwerking.
Tekst en beeld: Sanne van der Most

M

atthias Kooistra, directeur van het openbare
Esdal College in Emmen, onderzoekt samen
met twee nabijgelegen scholen de mogelijkheden voor één gezamenlijke vmbo-school
als antwoord op de krimp. Dat is nodig. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs telt Nederland over 12 jaar 115.000
middelbare scholieren minder dan nu. De prognose voor
Emmen: al in 2020 zo’n 20 procent minder leerlingen.
‘We zijn er vroeg bij’, zegt Kooistra. ‘Maar dat moet ook.
Toen de krimp zich hier voor het eerst manifesteerde, zijn
veel basisscholen in de regio min of meer overvallen. Door
er nu al op te anticiperen, hopen we de problemen voor te
zijn.’ Hun identiteit zetten het openbare Esdal College, het
protestants-christelijke Hondsrug- en het katholieke Carmel
College voor het gemeenschappelijke doel maar even opzij.
‘Dit probleem overstijgt de grenzen van denominatie’, legt
Kooistra uit. ‘Voor het eerst dit jaar ervaart de regio een lichte krimp van 1 á 2 procent in het voortgezet onderwijs. Dat
stelt nog niet zo veel voor, maar als we niks doen, kunnen
we als afzonderlijke scholen onze opleidingen niet in de in
lucht houden.’

Wegtrekken
Het onderzoek naar samenwerking in Emmen richt zich
vooralsnog op de derde en vierde klas van de vmbo-basisen kaderopleidingen. ‘Voor opleidingen als motorvoertuigen
en installatietechniek is een infrastructuur nodig met veel
grote en dure praktijklokalen’, legt Kooistra uit. ‘Doordat het
opleidingsaanbod in het vmbo behoorlijk breed is en aantal
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leerlingen beperkt, zijn de effecten daar het
eerst merkbaar. Maar niet alleen voor de
scholen. Die krimp reikt veel verder. Ook in
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
zal het onderwijsaanbod verschralen als er
minder leerlingen zijn. Het kan gebeuren
dat een automotive-opleiding op het mbo
straks niet meer in Emmen kan, maar alleen
nog in Assen. Niet iedereen ziet dat zitten
en sommige leerlingen kiezen daarom al op

‘Als we niets doen,
kunnen we onze
opleidingen niet in de
lucht houden’
het vmbo een alternatieve opleiding. Met
als gevolg dat er op termijn geen automonteurs meer worden opgeleid in de regio
Emmen. Wat weer effect heeft op onze
regionale economie en de arbeidsmarkt.
Als er te weinig gekwalificeerd personeel
is, trekken de bedrijven weg. Kortom, het is

krimp

een stapeling van effecten die allemaal met
elkaar samenhangen en voor de hele regio
gevolgen heeft.’

Gezamenlijke prognose

Matthias Kooistra met leerlingen van het Esdal College in Emmen: ‘Maatschappelijke
verantwoordelijkheid’.

Om tijdig te anticiperen op deze ontwikkelingen is Kooistra met de directeuren van
de christelijke en katholieke vmbo’s om de
tafel gaan zitten. ‘Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een breed
opleidingsaanbod in de regio in stand te
houden. Belangrijk daarbij is om éénzelfde
uitgangspunt te hebben en allemaal uit te
gaan van een gezamenlijke prognose. Die
laten we ieder jaar maken. Daarnaast hebben
we afspraken gemaakt over de werving van
nieuwe leerlingen en organiseren we samen
een schoolkeuze- en informatiemarkt voor
alle leerlingen van groep 7 en 8 en hun
ouders. Op termijn kijken we ook naar onze
andere opleidingen zoals mavo, havo, vwo
en gymnasium. Want ook daar moet wat gebeuren. Dat hoeft niet per se een samenwerkingsschool te zijn, wellicht is er een andere
vorm die beter past. Bij dit denkproces
maken we gebruik van de onlangs verschenen handreiking van het ministerie van OCW
Samen sterker bij leerlingendaling waarin alle
mogelijke vormen van samenwerking met
hun voor- en nadelen worden beschreven.’

Elkaar versterken
Niet alleen in Emmen
Bekende krimpregio’s als Zeeland, Limburg, Oost-Groningen en de
Achterhoek hebben het sterkst te maken met bevolkingskrimp. Maar
ook delen van de Randstad lopen er tegenaan. Gouda bijvoorbeeld
moet rekenen op een krimp van 16 procent de komende twaalf jaar.
Het gevolg is dat brede scholengemeenschappen in de toekomst
zullen verdwijnen.
In Maastricht is dat proces al begonnen. Voor de komende tien jaar
verwacht Maastricht een krimp van 25 procent. Krimpende scholen
krijgen steeds minder geld van het ministerie van Onderwijs, omdat
ze per leerling gefinancierd worden. De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zet leerlingen de komende jaren daarom per
schooltype bij elkaar, in één school voor het vmbo, één voor de havo
en één voor het vwo. Daardoor ontstaan volgens LVO weer stevige
scholen die kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Ook
op Walcheren voegen de middelbare scholen vanaf volgend jaar hun
vmbo-opleidingen samen.
Groot-Amsterdam, Den Haag en Westland/Delft zijn de enige regio’s
waar de leerlingenaantallen naar verwachting blijven stijgen.

Het vmbo in Emmen kiest vooralsnog voor
de variant van de samenwerkingsschool.
‘Dan kunnen we dubbele opleidingen bij
elkaar brengen en tegelijkertijd als afzonderlijke scholen betrokken blijven en onze kennis delen’, licht Kooistra toe. ‘Zo versterken
we elkaar en kunnen we juist vanuit onze
verschillende invalshoeken een innovatief
aanbod blijven bieden.’
Natuurlijk zijn er ook risico’s en valkuilen. Die
worden op dit moment in kaart gebracht.
Kooistra: ‘Bijvoorbeeld de vraag wie eindverantwoordelijk is voor zo’n samenwerkingsschool als het gaat om de kwaliteit van het
onderwijs. Een andere belangrijke vraag
gaat over huisvesting. Betrekken we samen
een nieuw gebouw? Wat doen we dan
met de oude lege lokalen? Is de gemeente
bereid nieuwbouw te financieren? Hopelijk
komen we daar met elkaar goed uit. We
werken samen om het aanbod in de lucht
te houden. Dan kan het niet de bedoeling
zijn dat er onder de eindstreep straks minder geld overblijft.’ |
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Vernieuwd vmbo

Met meesters meer mans!
Het basisonderwijs is nog steeds een vrouwenbolwerk,
ondanks alle pogingen van de afgelopen jaren om
meer mannen voor de klas te krijgen. Toch hebben
die initiatieven zin, betogen Kamerlid Eppo Bruins,
pabodocent Dick Vrenssen en minister Jet Bussemaker.

T
~} Nick van Vugt staat voor
het vierde jaar voor groep 8 van
openbare basisschool
’t Schrijverke in Goirle. ‘Voordat
ik aan de pabo begon, had ik
ook een beetje het idee dat het
een knip-en-plakacademie was,
maar dat is onzin. Werken in
het onderwijs past echt bij mij!’
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weede Kamerlid Bruins van de
ChristenUnie kwam dit voorjaar
met het initiatief Kerels voor de
klas. Onderdeel van zijn plan is
dat er in het basisonderwijs meer fulltimebanen moeten komen, omdat veel mannen
niet in deeltijd zouden willen werken. Ook
wil hij maatregelen nemen om het basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor
mannelijke zij-instromers.
Op de vraag waarom de ChristenUnie met
een nieuw plan komt, terwijl legio eerdere
acties en campagnes niet hebben gewerkt,
antwoordt Bruins dat Kerels voor de klas
een nieuwe insteek heeft. ‘Vaak wordt het
gebrek aan meesters gekoppeld aan de
feminisering van het onderwijs en wordt er
gewezen op de voorbeeldfunctie die mannen hebben voor jongens. Daarmee creëer
je onbewust een kloof tussen juffen en

Tekst en beeld: Martin van den Bogaerdt

meesters. Alsof het ene goed is en het andere minder goed. Onze actie is anders. Het
startpunt is dat het voor iedere organisatie
goed is om mannen en vrouwen te hebben.
Diversiteit is gezond en leidt tot een weerbare organisatie. Jongens én meisjes hebben
juffen én meesters nodig.’ Bruins wijst erop
dat hij de komende tijd samen met leraren
ideeën wil uitwerken tot maatregelen en
acties waar overheid en scholen samen
mee aan de slag kunnen.

Veel Meer Meester!
Een van de eerdere pogingen om meer
mannen voor de klas te krijgen, is de
campagne Veel Meer Meester! van Fontys
Hogescholen, Stenden en de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden. Deze campagne
is bedoeld om met name jonge mannen te
interesseren voor een baan als leerkracht in
het basisonderwijs. Dick Vrenssen is docent
pedagogiek, psychologie en onderwijskunde en studieloopbaanbegeleider aan
de Fontys Hogeschool Kind en Educatie
in Eindhoven. Hij ziet dat de gezamenlijk
campagne van de hogescholen resultaat
oplevert en is ook blij met de nieuwe actie
Kerels voor de klas.

Feminisering

‘Als docent op een pabo én als ouder van twee kinderen
juich ik de oproep van de ChristenUnie van harte toe.
Zonder afbreuk te willen doen aan het fantastische werk dat
er op dit moment in het onderwijs wordt geleverd, ben ik
groot voorstander van meer mannen voor de klas. Niet omdat mannen bétere leerkrachten zijn dan vrouwen of bétere
collega’s, maar omdat mannen ánders zijn. Het sleutelwoord
is diversiteit. Dat verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert.’
‘De instroom van mannelijke voltijdse studenten is, sinds de
start van Veel Meer Meester! bij Fontys Hogeschool Kind
en Educatie in vijf jaar tijd gestegen van nog geen vijfde
naar bijna eenderde deel van de totale instroom. De nieuwe
dynamiek die met de toestroom van jongens is ontstaan,
wordt gewaardeerd door de jongens zelf én door meisjes.
De doorstroom van mannelijke voltijdstudenten is in de
afgelopen jaren flink verbeterd. Wat betreft de uitstroom is
het duidelijk dat het werkveld zit te springen om kerels voor
de klas. De mannen die afstuderen, vinden gemakkelijk een
baan in het onderwijs’, aldus Vrenssen.

Geen knip-en-plakacademie
Minister Jet Bussemaker van OCW, die ook emancipatie
in haar portefeuille heeft, vindt de activiteiten om meer
mannen voor de klas te krijgen waardevol. ‘Op 15 oktober
reed de Veel Meer Meester-trein van Leeuwarden naar Eindhoven. Ik mocht het startschot geven. In de trein konden
mannelijke studenten kennismaken met ondernemerschap,
onderzoek, technologie, nieuwe media en gaming. Zo zagen jongens dat de pabo zeker geen knip-en-plakacademie
is, zoals de opleiding soms oneerbieding wordt genoemd.
Een grote groep pabo’s werkt samen om te zorgen dat hun
curriculum meer aansluit bij wat jongens interessant vinden.
En wat blijkt? Deze pabo’s hebben beduidend meer jongens
in hun opleidingen dan eerder. Op één pabo is het percentage mannelijke studenten zelfs opgelopen tot 40. Dat vind

Minister: ‘Pabo is geen
knip-en-plakacademie.’
ik een heel positieve ontwikkeling, want
mannen zijn onmisbaar in het onderwijs.’
De minister stelt dat ouders, kinderen en
ook leraren zelf meer meesters voor de klas
willen. ‘Gevarieerde teams zorgen voor een
andere dynamiek. Scholen en docenten
zijn gebaat bij een gezonde man-vrouwbalans. Meesters geven anders les dan
juffen. Daarbij speelt dat jongens zich vaak
meer aangesproken voelen door mannen.
Genoeg reden dus om te blijven streven
naar meer mannen in het onderwijs, en dat
begint bij meer mannelijke studenten op de
pabo’s .’ |

Veel hij-instromers haken af
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) kent sinds 2010 een project om mannen van buiten het onderwijs te verleiden leraar te
worden. Ze worden in twee jaar opgeleid tot leraar
basisonderwijs. Eén dag per week gaan ze naar de
pabo, de andere vier dagen staan ze voor de klas.
Het Rotterdamse Hij-instroomproject interesseert
tientallen mannen per jaar, van wie er echter veel de
eindstreep niet halen. Bovendien blijkt dat degenen
die de eindstreep wel halen, lang niet allemaal voor
de klas blijven. Een van hen is journalist Mark van der
Werf, die er het boek Meester Mark draait door over
schreef.
Uit een evaluatie van het project kwamen verschillende redenen voor de hoge uitval naar voren. Zo had een
deel van de deelnemende mannen uiteindelijk onvoldoende aansluiting met kinderen, onderschatten ze de
zwaarte van het beroep of waren ze niet goed in staat
om opleiding en werk met elkaar te combineren. Ook
speelde mee dat een deel een gebrek aan zelfreflectie
had en zeer statusgevoelig was. In eerste instantie werden vaak mondige mannen uitgekozen, maar dit bleek
niet altijd de juiste doelgroep. ‘Een meer bescheiden
opstelling past beter binnen de onderwijscultuur’, zo
staat in de evaluatie.
Op de website www.hij-instromers.nl staat het Hij-instroomproject van RVKO vermeld als een uitdagend
en uniek opleidingstraject voor talentvolle en gedreven mannen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding
die een zeer bewuste stap in hun loopbaan willen
maken.
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Kom werken in Berlijn!
Tekst: Martin van den Bogaerdt

I

n Nederlandse kranten verscheen dit
voorjaar een opmerkelijke advertentie
met op de voorgrond een Nederlandse windmolen en op de achtergrond
de bekende televisietoren op de Berlijnse
Alexanderplatz. Met de tekst Erweitere
deinen Horizont. Und unseren. wees het
departement van Onderwijs, Jeugd en
Wetenschap van de stad Berlijn leraren uit
Nederland op de mogelijkheid om in de
Duitse hoofdstad aan het werk te gaan.
De stad wordt aangeprezen als een van
de boeiendste ter wereld. Bovendien is
het levensonderhoud er goedkoop, zijn er
goede voorzieningen voor gezinnen met
kinderen en verdienen leraren op Berlijnse
basisscholen goed. In de advertentie wordt
melding gemaakt van een starterssalaris
van 4450 euro.

De toestroom van asielzoekers naar Berlijn zorgt
daar voor een enorme hoeveelheid vacatures in
het basisonderwijs. Reden voor die stad om ook in
Nederland leraren te werven.

Erweitere deinen Horizont.
Und unseren.
Berlin sucht Lehrer/-innen.
Berlin sucht dich!

Over de rand van het bord
Er worden niet alleen Nederlanders geworven, Berlijn wil ook leraren uit Oostenrijk en
het nabijgelegen Polen. De Berlijnse onderwijssenator Sandra Scheeres zei in april in
de Berliner Zeitung dat er, zoals dat in het
Duits heet, nadrukkelijk over de rand van
het bord wordt gekeken om het enorme
personeelstekort te verminderen. Dat tekort
is overigens niet alleen het gevolg van de
grote toestroom van asielzoekerskinderen,
maar ook van het feit dat veel zittend personeel spoedig met pensioen gaat.
Eerder werden al leraren in andere delen van
Duitsland geworven, zoals in de deelstaten
Beieren en Baden-Württemberg en het aan
Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen.
In het gedeeltelijk Duitstalige Zwitserland
wordt opmerkelijk genoeg niet geworven.
Dat heeft te maken met de torenhoge onderwijssalarissen in het schatrijke Alpenland.
Naar verwachting zou geen enkele Zwitserse leraar zijn of haar riante baan willen
opzeggen om in Berlijn les te gaan geven
aan vluchtelingenkinderen.

Enkele reacties uit Nederland
De wervingsacties ‘over de rand van het
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bord’
hebben de personeelstekorten nog lang niet opgeLehrer_A6-Karte_IsoC_RZ.indd 3
lost, bevestigt woordvoerder Beate Stoffers van het Berlijnse
onderwijsdepartement. ‘Er zijn voor het komende schooljaar op de basisscholen ongeveer 1100 vacatures. Tot nu toe
hebben we er circa 400 kunnen vervullen’, zo liet zij medio
mei aan VOS/ABB weten. Het aantal Nederlanders dat naar
aanleiding van de krantenadvertentie een sollicitatiebrief
heeft gestuurd, blijft vooralsnog beperkt. Stoffers spreekt
van slechts enkele reacties.
Dat geringe aantal zou mede te maken kunnen hebben met
de kennis van de Duitse taal die van de sollicitanten wordt
verwacht. Nederlanders die in Berlijnse scholen willen gaan
werken, moeten het Duits in elk geval op C1-niveau en liever
nog op C2-niveau beheersen. Zeker dat laatste niveau –
Großes Deutsches Sprachdiplom – lijkt voor het overgrote
deel van de pabo’ers en ook voor de meeste leraren die al
in het basisonderwijs werken nogal hoog gegrepen, ook
voor hen die in de grensstreek met Duitsland wonen.
Meer informatie over de mogelijkheid om in Berlijn te
gaan werken staat op de website van de Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft:
www.berlin.de/sen/bjw/ (>Bildung >Fachkräfte). |

13.04.16 13:50

Excursietip!
Museum Het Grachtenhuis

Tekst: Lucy Beker Beeld: Merijn Soeters

Perfecte start van dagje
Amsterdam
Amsterdam is gebouwd op
palen, dat weten we. Maar
waarom is dat zo en hoe zien
die mooie huizen aan de
grachtengordel er vanbinnen
uit? Scholieren ontdekken het
in Museum Het Grachtenhuis
aan de Herengracht. Een
perfect startpunt voor een
dagje Amsterdam met de klas.

Het Grachtenhuis is geopend in 2012 en
trok meteen veel internationale toeristen
die hun ogen uitkijken in de beroemde
Amsterdamse grachtengordel. Vorig jaar
heeft het museum een gratis educatief
programma voor scholen ontwikkeld en
sindsdien komen ook veel klassen een kijkje
nemen: meestal de groepen 7 en 8 van het
primair onderwijs en de onderbouw van
het voortgezet onderwijs.

Waarom is Amsterdam
gebouwd op palen?
In een multimediale tour van drie kwartier beleven scholieren de historie van
Amsterdam, waar in 1613 een begin werd
gemaakt met de aanleg van een grote
stadsuitbreiding. Omdat de grond zo
drassig en moerassig was, moest er een
slimme oplossing bedacht worden. Die
werd gevonden in miljoenen, meterslange
palen, die moesten voorkomen dat de
huizen zouden wegzakken. Dat lukte. In
de Gouden Eeuw die volgde, werden veel
voorname koopmanswoningen en statige
grachtenpanden gebouwd, die tot op de
dag van vandaag bewonderd worden. De

Amsterdamse grachtengordel is een begrip
in de hele wereld en staat op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Pepper’s ghost-illusie
Bij een bezoek aan Het Grachtenhuis
ervaren leerlingen hoe het was en is om
te wonen aan zo’n gracht. Ze zien hoe het
karakteristieke waaiervormige ontwerp van
het grachtenstelsel indertijd tot stand is
gekomen en ze mogen zelf ook meedenken
over een stadsontwerp. In een groot poppenhuis worden grachtengordelbewoners
van toen en nu tot leven gewekt met de
Pepper’s ghost-techniek. Dit is een beetje te
vergelijken met een hologram. De leerlingen
kunnen zelf zo’n Pepper’s ghost-illusie maken.

Allemachtig Grachtig
Scholen combineren een excursie naar het
Rijksmuseum of het Anne Frankhuis vaak
met een bezoek aan Het Grachtenhuis,
omdat dit in een kort tijdsbestek een mooie
introductie op de stad Amsterdam biedt.
Prijzen: 4 euro per leerling tot en met 17 jaar
en 6 euro per begeleider. De lespakketten
Allemachtig Grachtig en Jonge Stedebouwkundigen zijn gratis te downloaden of te
bestellen.. Ze sluiten aan op de kerndoelen
van Wereldoriëntatie (po) en op de vakken
burgerschap, geschiedenis en CKV (vo).
Kijk op
www.hetgrachtenhuis.nl.

Aan de slag in een van
de stijlkamers van Het
Grachtenhuis.
| Bij een maquette van
Amsterdam.
naar school!
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Hoe zit het
nu
precies?
1
Post in zomervakantie
De zomervakantie zit er
weer aan te komen. Moeten
er maatregelen getroffen
worden voor de post tijdens
de zomervakantie?
Ja. Uit jurisprudentie is gebleken
dat de (administratieve) rechters
geen rekening houden met
schoolvakanties.
Het kan zijn dat bijvoorbeeld binnen een termijn van 4 weken op
een lopende procedure (bijvoorbeeld bezwaar) een reactie moet
worden gegeven of dat binnen 6
weken een nadere motivatie moet
worden gegeven. Als dit verzoek
wegens de schoolvakantie niet
wordt behandeld, kan er een groot
(financieel) probleem ontstaan.
Ook deurwaarders hanteren
termijnen. Als er niet binnen een
bepaalde tijd gereageerd wordt,
werkt het kostenverhogend.
Het is daarom van belang te
zorgen dat de post in de vakantie
niet blijft liggen. Dit geldt ook voor
de zogenoemde postbewaarservice van PostNL. Verder moet de
school ervoor zorgen dat er altijd
een bestuurslid bereikbaar is, dat
mandaat heeft om lopende zaken
af te handelen.

3

2

Sociale veiligheid
Zijn schoolbesturen verplicht
zorg te dragen voor de sociale
veiligheid op hun scholen?

Schoolgids en MR
Wat staat er in een schoolgids
en moet bij de vaststelling
hiervan de MR betrokken
worden?
De schoolgids is een informatiedocument voor ouders en leerlingen, waarin de werkwijze van
de school wordt beschreven en
waarin wordt gerapporteerd over
bereikte resultaten. Het bevoegd
gezag stelt de schoolgids jaarlijks
opnieuw vast voor het eerstvolgende schooljaar.
De ouder/leerlinggeleding van
de medezeggenschapsraad (MR)
heeft op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS,
artikel 13 lid 1 onderdeel g en
artikel 14 lid 1 sub a) instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling
van de schoolgids. De wetgever
vindt dit van belang omdat de
schoolgids in de eerste plaats
bedoeld is voor de ouder(s) en de
leerlingen.

De Wet sociale veiligheid op
school is op 1 augustus 2015 in
werking getreden. Sindsdien zijn
schoolbesturen wettelijk verplicht
zorg te dragen voor de sociale
veiligheid op hun scholen, waarbij
aandacht wordt besteed aan pesten. Zij mogen zelf bepalen hoe zij
dit aanpakken. De wet regelt hiertoe drie concrete verplichtingen:
• het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
• zorgen voor coördinatie van
het beleid ten aanzien van
pesten en instellen van een
aanspreekpunt in het kader
van pesten;
• de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen,
zodanig dat het een actueel
en representatief beeld geeft.
Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

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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vraag & antwoord

5
4

Ouderbijdrage
Waar mogen scholen een
ouderbijdrage voor vragen?
Scholen mogen ouders om een
geldelijke bijdrage vragen, maar
het onderwijs mag niet afhankelijk
worden gesteld van deze ouderbijdrage. De ouderbijdrage moet
vrijwillig zijn en dit moet expliciet
vermeld staan in de schoolgids.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt
gebruikt voor activiteiten of materialen die niet tot het primaire
leerproces behoren en waar dus
geen overheidsgelden beschikbaar voor zijn. Voorbeelden
hiervan zijn schoolreisjes, tablets
en feestjes. De school bepaalt in
overleg met de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad
de hoogte en bestemming van de
vrijwillige ouderbijdrage.

?

Foto’s op Facebook
Mogen scholen beeldmateriaal
van leerlingen op hun website
of Facebookpagina plaatsen?
Het is oppassen met beeldmateriaal
van leerlingen. Als kinderen herkenbaar zijn, worden dergelijke beelden
aangemerkt als persoonsgegevens
volgens de Wet bescherming
persoonsgegevens. Voor publicatie
van zulke foto’s op de website of de
Facebookpagina van de school is
toestemming van de ouders nodig.
Veel scholen regelen deze toestemming al bij de inschrijving, of
vragen ouders expliciet om aan te
geven wanneer ze wel of niet akkoord gaan met het plaatsen van
foto’s. Scholen zijn op grond van
de privacywetgeving verplicht om
gehoor te geven aan een verzoek
tot verwijdering van gepubliceerd
beeldmateriaal. Ouders kunnen
ook terugkomen op eerder
gegeven toestemming voor het
gebruik van beeldmateriaal.
Ook heeft de school te maken
met portretrecht. Voor publicatie
van portretten moet vooraf toestemming worden gegeven door
de afgebeelde persoon of - als hij
nog geen 16 is - zijn ouders. Foto’s
van evenementen mogen in
principe vrij worden gepubliceerd,
tenzij de afgebeelde persoon een
‘redelijk belang’ heeft om zich te
verzetten tegen de publicatie. Hoe
jonger de afgebeelde persoon,
hoe eerder wordt aangenomen
dat dit het geval is.

6

Hygiëne
Welke regels gelden er voor
hygiëne op school?
Er zijn geen specifieke regels voor
het binnenmilieu van een school.
Op grond van de Arbowet en de
huidige cao’s voor het onderwijs moeten scholen aandacht
schenken aan de gezondheid,
de veiligheid en het welzijn van
de werknemers. Het gaat dan
zowel om de luchtkwaliteit als om
de schoonmaak. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de
schoonmaak en dus ook voor de
totstandkoming van een schoonmaakplan. De huidige vergoeding
hiervoor, die is opgenomen in de
lumpsumfinanciering, is volgens
de overheid voldoende om op
sobere en doelmatige wijze de
school schoon te houden. Het
schoolbestuur heeft de vrijheid
om zelf te bepalen hoe het
schoonmaakgeld precies wordt
besteed. De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur over
het schoonmaakplan.
Het Landelijk Centrum Hygiëne
en Veiligheid van het RIVM heeft
een checklist gezondheidsrisico’s
opgesteld voor basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. Deze is te
vinden via:
www.oudersonderwijs.nl >
thema’s > schoolorganisatie >
huisvesting.

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders
van schoolgaande kinderen. Voor vragen of 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
naar school!
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Boeken

boekenkast

Nieuw in de

Een selectie uit recent verschenen boeken en andere
publicaties, die interessant kunnen zijn voor het onderwijs.

Kunnen dieren denken?
Auteur: Heleen Booy | Uitgever: Amsterdam University Press
(2016) | Aantal pagina’s: 64 | Prijs: € 14,95 |
ISBN: 9789462982338

Dit recent
verschenen
deel in de serie De kleine
filosoof is bestemd voor
leerkrachten
van groep 3,
4 en 5 van
de basisschool. Het
biedt handvatten om met
jonge leerlingen te filosoferen over levensvragen.
Auteur Heleen Booy is zelf
afgestudeerd op filosoferen
met kinderen en geeft nu
filosofie in het voortgezet
onderwijs.
In Kunnen dieren denken?
worden startpunten gegeven voor een filosofisch ge-

sprek in de klas. Denk aan
vragen als ‘Wanneer is iets
eigenlijk normaal?’ en ‘Kun
je stoppen met denken?’ In
het volgende deel, met de
titel Kunnen robots bang
zijn?, komen meer abstracte vragen aan bod zoals
‘Waar zit de ziel?’ en ‘Wat is
het verschil tussen blij en
gelukkig zijn?’ Dat deel is
bestemd voor de leerlingen
van groep 6, 7 en 8.
Filosofielessen leren
kinderen kritisch denken,
onderzoeken, analyseren
en waarderen. Het wordt
steeds meer gedaan binnen
de openbare school, om
zo aandacht te besteden
aan levensbeschouwing en
levensvragen.

Dyslexie:
van theorie naar praktijk in de klas
Auteurs: Maud van Druenen en Hedwig de Krosse |
Uitgever: Masterplan Dyslexie (2016) | Aantal pagina’s: 32 |
Prijs: € 9,95 | ISBN: 9789077529430
Dyslexie:
van theorie naar
praktijk in de klas
Werkboek voor
talendocenten
in het vo
Maud van Druenen
Hedwig de Krosse

Dit is een werkboek voor
talendocenten in het
voortgezet onderwijs. Het is
geschreven om docenten
te helpen bij de begeleiding
van individuele leerlingen
met dyslexie. Het is bekend
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dat die leerlingen enorm
profiteren van een goede
begeleiding in de klas. De
docent is dus een belangrijke spil in de zorg voor
dyslectische leerlingen. Dit
werkboek helpt de docent
om een vertaalslag te
maken naar de lespraktijk:
waar heeft een dyslectische
leerling moeite mee bij mijn
vak? Het boek bevat veel
voorbeelden uit de praktijk
en handige QR-codes die
direct naar bruikbare documenten leiden.

Ik ben ook een mens
Auteur: Joop Berding | Uitgever: Phronese (2016) |
Aantal pagina’s: 241 | Prijs: € 29,99 | ISBN: 9789490120139

De verschijning van dit
boek mag gezien worden
als de definitieve bevestiging van de heropleving
van de onderwijspedagogiek in Nederland, zo
stond in een van de eerste
recensies begin dit jaar.
Startpunt is de vraag naar
het mens-zijn van het kind,
een vraag die filosofen, pedagogen en opvoeders al
eeuwen bezighoudt. Is een
kind al een mens of moet
het er nog een worden?
Meer precies: is een kind al
een sociaal functionerend
mens, of moet het daartoe
worden opgevoed? In dit
boek brengt auteur Joop
Berding de gedachten van
drie denkers, die deels ook
zelf actief zijn als opvoe-

der en leraar, onder de
aandacht. Het zijn Janusz
Korczak, John Dewey en
Hannah Arendt, die er
verschillend over dachten
en inspirerende meningen
hadden over het serieus
nemen van kinderen en
participatie door kinderen.

Het boek zonder tekeningen
Auteur: B.J. Novak | Uitgever: Lannoo (2015) | Prijs: € 12,50 |
Aantal pagina’s: 48 | ISBN: 9789401424875

Dat plaatjes echt niet altijd
nodig zijn als je voorleest
aan jonge kinderen, bewijst
Het boek zonder tekeningen. Kinderen blijken het
prachtig te vinden. Dat
bewijst een YouTube-filmpje op internet, waarin
cabaretier Wim Helsen het
boek voorleest aan een
groep kleuters. Ze liggen
in een deuk. Dat ligt niet
specifiek aan de cabaretier,
want volgens de uitgever
verandert iederéén die dit
boek voorleest op slag in
een standup-comedian.
Het boek begint met de afspraak dat je elk woord dat
erin staat, moet voorlezen.
Ook als er als er BlORK of
BLURF staat. Of als er staat:
‘Ik ben een aap.’
Inmiddels is het boek

bekroond met de Kiddo
Leespluim Publieksprijs
2015. Deze prijs van het
pedagogisch vakblad Kiddo
richt zich op professionals
die werken met jonge kinderen in de kinderopvang
en de onderbouw van het
basisonderwijs. Vooral mensen uit de kinderopvang
hebben massaal gestemd.

juridisch advies

De positie van de school
bij kindermishandeling
mr. Marloes van Rossum 
juridisch adviseur helpdesk

I

edere gemeente heeft een Advies- en
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) of Veilig Thuis.
Bij het AMHK kan iedereen die een
vermoeden heeft van kindermishandeling
of huiselijk geweld een melding doen. In
2012 is dit ruim 65.000 keer gebeurd.

In 2014 kreeg de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een klacht van de
ouders van Pim, een kind uit groep 5. Zijn
moeder had hem tweemaal voor een
langere periode van school thuisgehouden,
waarna de school een melding deed bij het
AMHK. De LKC oordeelde in deze zaak dat
de school die melding mocht doen, omdat
de zorgen begrijpelijk waren3.
Ook de school van Mees (4) deed een
AMHK-melding, nadat Mees op school vertelde dat zijn vader hem sloeg. De melding
bleek terecht: Mees vertoonde ernstig letsel
en beide ouders werden veroordeeld voor
kindermishandeling4.

De school als adviesvrager
Elke school is wettelijk verplicht een meldcode op te stellen voor het signaleren van
huiselijk geweld of kindermishandeling.
Wanneer er sprake is van (een vermoeden
van) kindermishandeling moet de school
deze meldcode volgen. De school kan
tijdens dit proces advies vragen aan het
AMHK. Het AMHK zal dan slechts met de
school contact hebben over de situatie en
niet de ouders hierover informeren. Het
AMHK kan adviseren de adviesvraag
om te zetten in een melding. De
afweging is echter aan de school, en
deze mag het advies van het AMHK
negeren.

Jaarlijks zijn bijna 119.000 kinderen en jongeren
van 0 tot 18 jaar in Nederland slachtoffer van
kindermishandeling1. Dit is minstens één kind per klas
in het primair en voortgezet onderwijs2. De school
lijkt een aangewezen partij om kindermishandeling
te signaleren en te melden. Maar mag (of moet) een
school een dergelijke melding doen? En hoe zit het
met de privacy van betrokkenen?
De school behoudt daarbij de eigen wettelijke verantwoordelijkheid voor ondersteuning en hulpverlening. Het
AMHK zal binnen tien weken de school informeren over de
uitkomst van het onderzoek en het vervolg.
In principe maakt het AMHK de identiteit van de melder
bekend aan de ouders, maar een uitzondering is mogelijk,
bijvoorbeeld in geval van bedreiging.

De school als informant
Ook kan zich de situatie voordoen dat een ander een
melding bij het AMHK heeft gedaan over een leerling. Het
AMHK kan dan de school om bepaalde informatie verzoeken. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning mag de school zonder toestemming van de ouders
informatie verstrekken aan het AMHK. De betrokkenen
kunnen door het AMHK geïnformeerd worden over deze
informatieaanvraag.

1) Universiteit Leiden,
TNO, 2010
2) CBS, 2016
3) LKC, advies 106087
4) Rb Utrecht, ECLI:NL:
RBUTR:2012:BX2246

Juridisch advies nodig?
De Helpdesk van VOS/ABB is dagelijks bereikbaar
via 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur of via
helpdesk@vosabb.nl.

De school als melder
Bij omzetting van de adviesvraag
in een melding neemt het
AMHK vanaf dat moment de
verantwoordelijkheid van
het onderzoek over.
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Morbi turpis

Adverteer met VOS/ABB-KORTING
in landelijke en regionale kranten
OPTIMAAL ZICHTBAAR

VOS/ABB-leden proﬁteren van forse kortingen op personeelsadvertenties in de krant.
Wij werken daarvoor samen met Godding & co.
•
•
•

Besparing van honderden tot duizenden euro’s!
Automatisch doorplaatsen op online banensites
Ook korting op advertenties voor open dagen!

MEER WETEN?

Godding & co: 013-5186158 / advertenties@godding-co.nl
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