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Aantal zieke
leerlingen
verminderen
Kan dat?
Eindelijk een
openbare school
in Maasbree

Nieuw:

aparte school voor
10- tot 14-jarigen

Op eigen benen staan.
Daar tekent zij voor.

Het Liliane Fonds helpt haar met protheses
en revalidatie. Helpt u mee? Lilianefonds.nl

Hoe ziet uw
schoolgebouw er
over 10 jaar uit?
REIS MET PROPENDUM NAAR EEN
INTEGRAAL SCHOOLBEHEER MET VISIE

Professionaliseer de huisvesting van uw school met Propendum,
hét bureau gespecialiseerd in onderwijshuisvesting.
Bent u directeur of (bovenschools) manager in het onderwijs?
Ontwikkel samen met uw bestuur een duurzame visie op de
huisvesting en het onderhoud van uw schoolgebouwen.
Gebruik het spoorboekje van Propendum. Uw eindbestemming
is wat ons betreft het schoolgebouw van de toekomst.

SCHOOLBEHEER ONLINE

Ontdek onze unieke online applicatie: Schoolbeheer Online.
Met deze door Propendum ontwikkelde software kunt u in
vier stappen de huisvesting en het onderhoud van uw school
efficiënt en effectief beheren.

BEL VOOR EEN DEMO 0800 0900 700
info@propendum.nl | www.propendum.nl

Wij gaan Naar school!

Djem & Fahrid
Djem Wallenburg en Fahrid Beijert zijn vorige maand begonnen in de brugklas. Ze zijn geplaatst in de mavo op het
Minkema College, een openbare school voor voortgezet onderwijs in Woerden.
Djem: ‘Nee, we zaten niet op dezelfde basisschool.
Ik woon in Vleuten en Fahrid in Woerden. Elke dag ga ik
met de fiets naar school, 10 kilometer heen en 10 kilometer
terug. Ik doe er een halfuurtje over. Als het erg slecht weer
is, mag ik van mijn ouders met de trein. We wonen vlak bij
het station en hier is het maar 10 minuten lopen of zo. Ik
heb voor het Minkema gekozen omdat het een erg leuke
school is. Ik ken hier al veel vrienden en vriendinnen en
ben al helemaal gewend. Later wil ik iets gaan doen met
sport of met uiterlijke verzorging.’

Fahrid: ‘Ik hoef niet ver te fietsen, want ik woon vlak bij
school, in de wijk hier aan de overkant van de weg. Heel erg
anders dan op de basisschool is het niet. Het is natuurlijk
wel groter allemaal. Bij gym is het wel echt anders. Op de
basisschool kon je gelijk beginnen, nu doen we eerst een
warming-up. Maar dat ben ik wel gewend, want ik zit op
voetbal en daar doen we dat ook. Ik vind gym het leukste
vak. Taal vind ik saai, met al die dingen van het kofschip en
teksten lezen. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Daar
denk ik nog niet over na, we zijn nu net begonnen.’
naar school!
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Kinderreservaat??
‘Een kinderreservaat’. Zo noemt Beatrijs van der Plas de
school, omdat daar voornamelijk kinderen rondlopen. Dat
is weliswaar juist, maar het gaat
wel ver om van een ‘reservaat’ te
spreken.
Scholen zijn geen gesloten instellingen, integendeel. Scholen van nu
zijn naar buiten gekeerd, hebben
contact met het bedrijfsleven,
organiseren gastlessen, excursies
en vaak ook nog veel extra’s buiten
schooltijd.
Wie is Beatrijs van der Plas en
waarom zegt ze dit, vraagt u nu
natuurlijk. U leest het op pagina 20
van dit nummer, in een artikel over
thuisonderwijs. Daar is Van der Plas
voorstander van. Zij vindt het normaal als kinderen thuis in
gezinsverband les krijgen van hun eigen vader of moeder.
Dat uit onderzoek blijkt dat deze homeschoolers het contact
met andere kinderen missen, maakt op haar geen indruk. En
dat deze kinderen veel minder de kans krijgen sociale vaardigheden te ontwikkelen, al evenmin. Toch is juist dat laatste
een belangrijk pluspunt van de school.
De omgang met andere kinderen, het spel op het schoolplein en in de gymzaal, het samenwerken in projecten:
bijna ongemerkt leren kinderen daar heel veel van. Volgens
onderzoeker Marieke Hopman kan het nog beter, zouden
scholen meer aandacht moeten besteden aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Een opmerking waar scholen
zeker wat mee kunnen. Want het onderwijs zoekt continu
naar verbetering en daarbij wordt steeds vaker gekeken naar
de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kijk maar eens op
pagina 10-14 naar de nieuwe LeerOnderneming in Ridderkerk:
een splinternieuwe school voor kinderen van 10 tot 14 jaar,
waar speciale aandacht is voor de ontwikkeling van vaardigheden als communicatie, kritisch denken, ICT gebruiken en
samenwerken. Ouders hebben daar ook een rol bij thematische activiteiten en oriëntatie op beroepen: dan komen ze zelf
vertellen over hun werk. Zo worden de leerlingen voorbereid
op de maatschappij van nu. Zo’n school kun je toch moeilijk
een ‘reservaat’ noemen.
Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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De LeerOnderneming
De eerste openbare school voor
kinderen van 10 tot 14 jaar staat in
Ridderkerk. ‘Een waardevolle aanvulling op het onderwijsaanbod’.

Scheiding tussen kerk
en klas
Dat wil JOVD-voorzitter Matthijs van
de Burgwal, die het een gemiste
kans vindt dat het huidige kabinet
artikel 23 niet heeft aangepakt.
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Ziekteverzuim halveren
Leerlingen die zich ziekmelden,
hebben vaak andere problemen.
Met het M@ZL-programma ontdekt
u dat en voorkomt u schooluitval.

Zonder sociale interactie
lukt het niet
Thuisonderwijs is in principe schadelijk, maar ook scholen moeten meer
doen aan sociale vaardigheden.
Dat betoogt rechtsfilosoof Marieke
Hopman.

Samenwerken voor goed
onderwijs
Een openbaar en een christelijk
schoolbestuur in Zuidland bij Spijkenisse is het gelukt om een samenwerkingsschool te starten. ‘Voor het
behoud van goed onderwijs’.

Tienduizenden euro’s
besparen
Het gezamenlijk inkopen van kantoorartikelen kan schoolbesturen
veel opleveren: in geld en efficiëntie.
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Gebouw in beeld
Het PRO College Nijmegen zit een
eigentijds gebouw: transparant en
duurzaam. Een foto-impressie.

Eindelijk: openbaar
onderwijs!
Blijdschap in het Limburgse dorp
Maasbree: eindelijk is er een openbare basisschool. Daar is heel wat
aan voorafgegaan.

30 Mantelzorgvriendelijk
ORS Pantarijn in Kesteren is een van
de eerste gecertificeerde mantelzorgvriendelijke scholen.
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schoolnieuws
Meertalige
buitenschoolse opvang
Dekker wil pragmatische oplossing bij fusie
Ook een stichting voor openbaar onderwijs moet een samenwerkingsschool in stand kunnen houden. Dat staat in het wetsvoorstel Samen
sterker door vereenvoudiging van de samenwerkingsschool.
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW meldt dat het
wetsvoorstel is bedoeld om het voor openbare en bijzondere scholen gemakkelijker te maken om te fuseren als ze te
klein dreigen te worden om voort te bestaan. Dit zal vooral
voorkomen in krimpgebieden. Hij spreekt van een pragmatische oplossing. ‘We kunnen heel principieel onze poot stijf
houden, maar daar zijn ouders en leerlingen de dupe van.
Het is beter om voor een praktische oplossing te kiezen en
het voor scholen van verschillende pluimage makkelijker te
maken om te fuseren’, aldus de staatssecretaris.
Op dit moment is het voor een openbaar schoolbestuur wettelijk nog niet mogelijk om een samenwerkingsschool in stand te houden.
Daardoor is de positie van het openbaar onderwijs minder sterk dan die
van het bijzonder onderwijs. VOS/ABB heeft er altijd op aangedrongen
om daar verandering in te brengen en dat lijkt nu dus te gaan lukken.
Besluit uitgesteld
Dekker heeft in afwachting van behandeling van het wetsvoorstel in de
Tweede en Eerste Kamer een besluit over de voorgenomen fusie van
de Groningse Stichting Westerwijs voor openbaar primair onderwijs en
de Stichting Penta Primair uitgesteld. Dat heeft te maken met artikel 64c,
tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs. Daarin staat dat een
fusie alleen mag als daarmee wordt voorkomen dat een school wordt
gesloten of geen bekostiging meer krijgt. Het wetsvoorstel voorziet in het
schrappen van deze beperking.
Dekker zegt dat hij niet nu al kan doen alsof het artikel niet meer bestaat.
Daarom kan hij nog geen goedkeuring geven aan de voorgestelde fusie.
De staatssecretaris is voornemens positief te besluiten over de fusie op het
moment dat vaststaat dat genoemd wetsartikel vervalt. Het fusieproces in
de provincie Groningen wordt begeleid door VOS/ABB en de christelijke
profielorganisatie Verus. Ron van der Raaij van VOS/ABB is de projectleider.
Samenwerking in Zuidland
Op de pagina’s 18 en 19 staat een artikel over een informele samenwerkingsschool in het Zuid-Hollandse dorp Zuidland. Hans Teegelbeckers van
VOS/ABB heeft de vorming van deze samenwerkingsschool begeleid. Er
is gezocht naar een creatieve oplossing.

Buitenschoolse opvang mag voor ten
hoogste 50 procent in het Engels, Duits
of Frans worden aangeboden. De Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is hiervoor gewijzigd.
Beroepskrachten van een meertalige
buitenschoolse opvang moeten naast
de reguliere opleidingseisen beschikken
over een certificaat of een diploma
waaruit blijkt dat ze het Engels, Duits
of Frans beheersen op ten minste
niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen. In het pedagogisch
beleidsplan van het kindcentrum moet
staan hoe de meertalige bso wordt
vormgeven.

Chocolademelk en
drinkyoghurt in de ban
Vanaf 1 januari zit er geen subsidie
meer op chocolademelk en drinkyoghurt. De subsidie op basis van
de Regeling schoolmelk verdwijnt ook voor volle melk.
Om gezonde voedingsgewoonten te stimuleren en om kinderen
en jongeren de pure smaak van
producten te leren waarderen,
heeft de Europese Unie besloten om
het assortiment aan gesubsidieerde
zuivelproducten aan te passen. Alleen
halfvolle melk (inclusief de lactosevrije
variant) blijft gesubsidieerd.
Meer informatie staat op de website
van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland: www.rvo.nl (zoek op
‘schoolmelkregeling’).

Online informatietoets passend onderwijs
Ouders & Onderwijs heeft een
toets online gezet waarmee ouders
kunnen zien hoe het in hun situatie
is gesteld met de informatievoorziening over passend onderwijs.
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Scholen en samenwerkingsverbanden
zijn samen verantwoordelijk voor de
informatievoorziening over passend
onderwijs. Ouders moeten weten hoe
procedures gaan, wat basisondersteu-

ning is en waar ze terecht kunnen met
vragen. Het invullen van de toets via
www.oudersonderwijs.nl vergt slechts
een paar minuten.

schoolnieuws

Bijeenkomst
medezeggenschap voor
bestuurders
Op maandag 3 oktober
is in ons kantoor in
Woerden speciaal voor
schoolbestuurders
een bijeenkomst over
medezeggenschap.
Deelname is gratis.
Deze bijeenkomst organiseren wij in samenwerking met de Landelijke
Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en
het Expertisecentrum
van Onderwijsgeschillen. Het zal gaan over de
rode draad in de uitspraken van de LCG WMS.
Prof. dr. Dick Mentink en
mr. Joke Sperling zullen
elk een bijdrage leveren.
Zij zijn beiden verbonden aan de commissie.
Ook wordt ingegaan
op actuele ontwikkelingen op het gebied van
medezeggenschap.
De bijeenkomst is op
3 oktober van 13.30
tot circa 16 uur in het
kantoor van VOS/ABB in
Woerden. U kunt zich
aanmelden via
welkom@vosabb.nl
onder vermelding van
‘Bijeenkomst LCG WMS’.
Vermeld in uw mail
duidelijk uw naam, mailadres, de organisatie
waarvoor u werkt en het
telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Deelname is gratis.
Let op: deze bijeenkomst is alleen voor
leden van VOS/ABB!
Informatie: Janine
Eshuis, 06-30041175,
jeshuis@vosabb.nl

Kleuters flexibel naar groep 3
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW roept
scholen op om jonge leerlingen niet meer een heel
jaar extra te laten kleuteren. Hij wil een flexibele
overgang naar groep 3.
Hij vindt het aantal kinderen dat een jaar lang extra
kleutert te hoog. Vorig jaar ging het om ruim 18.000
kinderen. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat deze kinderen daar niet blijvend van profiteren. ‘Op veel scholen is groep 2 heel speels en groep 3 heel schools. Daardoor vinden
ouders en leraren de overstap voor kleuters vaak te groot’, aldus Dekker. Scholen doen er
volgens hem beter aan hun onderwijs flexibeler in te delen, waardoor kinderen gemakkelijker aansluiting vinden in groep 3. ‘Scholen denken vaak dat dat niet kan of mag, terwijl er
meer dan genoeg ruimte voor is’, benadrukt hij. De staatssecretaris ziet dat een flink aantal
scholen stappen zet om het kleuteronderwijs flexibeler in te richten. ‘Sommige scholen
kiezen ervoor om leerlingen niet alleen in de zomer naar de volgende klas te doen, maar
vaker in het jaar. Anderen geven in groep 3 heel erg speels les. En er zijn gecombineerde
groepen 2/3. Daar waar scholen er werk van maken, zie je het aantal zittenblijvers dalen.’
In de handreiking Doorstroom van kleutersstaat wat scholen mogen doen om kleuters
zo soepel mogelijk naar groep 3 te geleiden. De handreiking staat op de website van het
ministerie van OCW.

Scholen wachten te lang
met schadeclaims

Passend onderwijs: kom
naar onze bijeenkomsten!

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon
signaleert dat veel scholen (veel) te
lang wachten met schadeclaims.

Op 1 november en ook op 21 maart
volgend jaar organiseert VOS/ABB een
bijeenkomst over passend onderwijs.

‘Het lijkt wel of steeds meer mensen
pas in tweede instantie denken: ‘Laat ik
het eens indienen bij de verzekering”,
aldus Henri Damen van Aon Onderwijs.
Hij wijst erop dat als de tijd verstrijkt, het
lastiger wordt om het dossier rond te
krijgen. ‘Mensen switchen van functie,
herinneringen vervagen, bonnetjes
raken kwijt… Je moet soms een aardige
Sherlock Holmes zijn om het verhaal nog
compleet te krijgen.’

Wij organiseren deze bijeenkomsten
in samenwerking met Rick de Wit van
Infinite Financieel. Het zal onder andere
gaan over financiële kwesties die voor
samenwerkingsverbanden voor passend
onderwijs en schoolbesturen van belang
zijn en over actuele ontwikkelingen die
op dat moment spelen.
De bijeenkomsten zijn op 1 november
2016 en 21 maart 2017, op beide data van
09.45 tot 12.30 uur en beide keren in het
kantoor van VOS/ABB in Woerden.
Als uw schoolbestuur of samenwerkingsverband bij VOS/ABB is aangesloten, is
deelname gratis. Niet-leden betalen 100
euro per persoon (btw-vrij).

Meer weten? Neem contact op met
Henri Damen via 06-13817417 of
henri.damen@aon.nl.

U kunt zich aanmelden door een mailtje
te sturen naar welkom@vosabb.nl onder
vermelding van ‘Bijeenkomst passend onderwijs’. U kunt kiezen voor één of beide
data. Vermeld in uw mail ook de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.
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VOS/ABB heeft voor de landelijke verkiezingen in 2017 zeven speerpunten
geformuleerd. Ze staan in het teken
van het cruciale belang van openbaar
en algemeen toegankelijk onderwijs.
• Aanpak van kansenongelijkheid door
uit te gaan van pluriformiteit.
• Aanpak van krimp over denominatieve grenzen heen.
• Kinder- en mensenrechten als kapstok voor burgerschapsvorming.
• Herijking basiselementen voor toereikende bekostiging.
• Afschaffen religieus leerlingenvervoer, omdat dat segregerende werkt.
• Daadwerkelijk richtingvrije planning.
• Wetsvoorstel samenwerkingsschool
vereist versneld traject.
U kunt er meer over lezen op

www.vosabb.nl (zoek op ‘speerpunten’).

Openbare basisschool neemt kerk
onder zijn hoede
Leerlingen van openbare
basisschool De Kromme
Akkers in het Groningse
Garnwerd hebben de kerk in
hun dorp onder hun hoede
genomen.
Trouw citeert directeur Rogier
Hilbrandie: ‘De kerk is een gezichtsbepalend stuk erfgoed
dat midden in het dorp staat. Het vertelt het verhaal van Garnwerd
en de kinderen maken daar ook deel van uit. Het is erg belangrijk dat
het gebouw behouden blijft en daarom wilden we als school graag
meer doen voor de kerk.’ Er wordt niet meer gekerkt in het historische
gebouw. Wel worden er activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en
concerten. De Kromme Akkers organiseert in de kerk de jaarlijkse
schoolmusical en de voorleesfinale van de Boekenweek.
De school in Garnwerd doet mee aan het project Sleutelbewaarders
van de Stichting Oude Groninger Kerken. Meer informatie staat op
www.groningerkerken.nl.

VOS/ABB op WMS-congres
‘Medezeggenschap en good governance’, onder deze titel organiseren
Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap op woensdag 9 november 2016 het jaarlijkse WMS-congres in de ReeHorst in Ede.
Janine Eshuis van VOS/ABB zal er twee
workshops geven. In de ene workshop
kunt u samen met haar uw kennis
van medezeggenschap testen. In de
andere workshop gaat Eshuis in op
actuele ontwikkelingen. Uiteraard is er

voldoende ruimte om vragen te stellen.
Deelname aan het WMS-congres kost
90 euro per persoon (inclusief lunch).
U kunt zich online aanmelden via
www.infowms.nl

Digitaal verzuimregister primair onderwijs
Het primair onderwijs gaat met een digitaal verzuimregister werken. Hiermee
kunnen scholen verzuim sneller melden en kan er eerder actie worden ondernomen om het tegen te gaan.
Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs verplicht
om het leerlingenverzuim te melden via
het digitale verzuimregister. Voordat alle
basisscholen en sbo-scholen het register
ook moeten gebruiken, wordt er eerst
mee proefgedraaid. Dat gebeurt ook
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vanaf 1 januari 2017. Voor de digitale verzuimmeldingen moet het leerlingenadministratiesysteem worden aangepast.
DUO heeft hierover afspraken gemaakt
met de softwareleveranciers. Per 1 januari 2017 zouden alle softwarepakketten
moeten zijn aangepast.

Inspectie ziet toe
op veiligheid
De Inspectie van het
Onderwijs handhaaft met
ingang van het huidige
schooljaar op basis van de
Wet veiligheid op school.
Handhaving betekent dat
de inspectie scholen zal
aanspreken op de inspanning die ze plegen om al
hun leerlingen een sociaal
veilige leeromgeving te bieden en de mate waarin die
inspanning als toereikend
kan worden gezien. Het
gaat onder andere om het
tegengaan van pesten.
Afgelopen schooljaar
hadden scholen de tijd om
de centrale elementen uit
de wet te implementeren.
Scholen die dat nog niet
hebben gedaan, kunnen
dus van de inspectie een tik
op de vingers krijgen.

Foto: Jan Been/RTV Noord

Speerpunten voor
verkiezingen 2017

column

Samen voor goed onderwijs
Ze zijn er weer druk mee, de politieke partijen, met hun
programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen. In
maart volgend jaar mogen we gaan stemmen. Onderwijs is
uiteraard weer een belangrijk onderdeel van de verschillende
verkiezingsprogramma’s. Logisch, want zonder goed onderwijs
geen goede toekomst voor Nederland!
samenwerkingsscholen van de grond willen krijgen. In
de volgende kabinetsperiode zou een versneld wetstraject een soepele samenwerking over de denominatieve
grenzen heen (eindelijk!) mogelijk moeten maken. Als
VOS/ABB blijven we ons daar hard voor maken.

Wat dit betreft gaan wij als de landelijke vereniging van
en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor een heldere boodschap. Voor een actieve
aanpak van kansenongelijkheid voor gelijke talenten
moeten we uitgaan van pluriformiteit in de school en de
huidige en toekomstige samenleving. Nu en in de jaren
die komen wordt er gevraagd om een visie en een aanpak om verdergaande maatschappelijke segregatie tegen
te gaan. Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
waarborgt onderwijs aan álle kinderen. Het is immers
van en voor iedereen. Dit is een basisvoorwaarde voor
een aanpak voor gelijke kansen.

De samenwerkingsschool moet meer
dan serieus worden genomen

Over denominatieve grenzen heen
VOS/ABB dringt er op twee A4’tjes met speerpunten voor
de politieke partijen tevens op aan om in het onderwijs
uit te gaan van samenwerking over de denominatieve
grenzen heen. Daarbij moet de politiek eerst en vooral
zorgen voor thuisnabij openbaar of algemeen toegankelijk onderwijs. Wij zien dat met name in krimpgebieden
schoolbesturen, ouders, gemeenten en overige partijen
goede oplossingen willen voor álle leerlingen in die regio’s. Juist in de aanpak van een thema als krimp
is een speelveld zonder onnodige wettelijke
barrières van groot belang. Zo kunnen we
sámen goed onderwijs voor álle leerlingen
behouden.
Het is in dit kader van groot belang dat de
samenwerkingsschool meer dan serieus
wordt genomen. Wij zien overal in het land
dat openbare en niet-openbare besturen op
basis van een wettelijke verankering

Burgerschapsvorming
Goed onderwijs vraagt, naast de essentiële aandacht
voor rekenen en taal, een brede blik. Burgerschapsvorming neemt daarbij een belangrijke plek in. Het gaat
hierbij om het creëren van een sociaal veilig klimaat in
de klas, het omgaan met de diversiteit in de samenleving,
kennis van onze fundamentele rechten en het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Door kinder- en
mensenrechten als centraal uitgangspunt te nemen,
kunnen deze zaken in het onderwijs worden geborgd.
Principes als non-discriminatie en gelijkwaardigheid komen hierin terug. Kinder- en mensenrechten bieden scholen een moreel kader
dat vanwege hun universele karakter bij uitstek
past in het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs.
De VOS/ABB-speerpunten voor de verkiezingen in 2017 staan op
www.vosabb.nl.
Ritske van der Veen

directeur VOS/ABB
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De LeerOnderneming:
eerste openbare school voor

10- tot 14-jarigen

Dit zijn de allereerste leerlingen van De LeerOnderneming
Ridderkerk, die nét van start is gegaan. De eerste openbare school
in Nederland die zich specifiek richt op kinderen van 10 tot 14 jaar.
Een school met een eigen leerconcept waar kinderen ‘leren door
doen’. De kinderen zijn enthousiast en het schoolbestuur is er trots
op. ‘Zo wordt de overgang naar vervolgonderwijs veel natuurlijker’.
Tekst: Karin van Breugel
Beeld: Martin van den Bogaerdt
naar school!
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L

ouis de Haan is voorzitter van het
college van bestuur van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (ZHW), het bestuur van De
LeerOnderneming. ‘Dit is een waardevolle
aanvulling op ons onderwijsaanbod. En een
mooie kans om het openbaar onderwijs in
de regio beter te profileren’, zegt hij.
Om het ontstaan van De LeerOnderneming uit te leggen gaat De Haan terug
naar de tijd waarin het openbaar primair
en het openbaar voortgezet onderwijs in
Ridderkerk elk een eigen schoolbestuur
hadden. ‘Om voor het openbaar onderwijs
een sterke positie te behouden zijn beide
besturen destijds gefuseerd. Men was het
erover eens dat het niet alleen een bestuurlijke fusie moest worden, maar dat de fusie
vooral inhoudelijke meerwaarde moest
opleveren. In alle drie gemeenten waarin
we actief zijn, werd daarom een inhoudelijk
speerpunt benoemd. In Ridderkerk was dat
een doorgaande lijn voor 10- tot 14-jarigen.’
Debby Wernke is regievoerder van De LeerOnderneming en directeur van openbare
basisschool De Botter in Ridderkerk. Zij
zegt: ‘Onderzoek toont aan dat veel 11- en
12-jarigen eigenlijk nog helemaal niet klaar
zijn om te bepalen welk vervolgonderwijs
bij ze past. Wij hebben nu gekozen voor
een aparte school om deze leerlingen daar
langer de tijd voor te geven. De overgang
wordt hierdoor veel natuurlijker.’

Leerdoelen en vaardigheden
Dit schooljaar is het zover. De LeerOnderneming Ridderkerk gaat van start. Leerlingen
zijn kinderen van 10 tot 14 jaar van verschillende openbare basisscholen. Belangrijke
pijlers zijn ‘leren door doen’ en ‘autonomie
over het eigen leerproces’. Deze pijlers zijn
nauwgezet geïntegreerd in het onderwijsprogramma. De leerlingen werken steeds
zes weken lang aan verschillende modules.
Zeg maar opdrachten (of in termen van de
school: uitdagingen). Die modules gaan over
zes inhoudelijke domeinen: math, science,
creation, culture, communication en care &
choice. Alle leerlingen krijgen een chromebook, waarop ze alle modules kunnen
vinden en aan de opdrachten gaan werken.
In de modules zijn alle kerndoelen verwerkt,
dus de leerlingen leren wat ze moeten
leren. Maar wat De LeerOnderneming }}
Lees verder op pagina 14
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Van links naar rechts: Louis de Haan, Debby Wernke, Klaas van der Hoek en Johan van Knijff:
‘Hiermee versterken we de positie van het openbaar onderwijs in de regio’

‘Ons verhaal sprak heel erg aan’

‘Wat een geluk dat dit op Kims weg is gekomen!’
Een prikkelende leeromgeving, eigentijds onderwijs, een actieve rol voor ouders en alle tijd
om toe te groeien naar het voortgezet onderwijs.
Deze aspecten van De Leeronderneming maakten Ardy en Ron Jongeneel, de ouders van Kim
(10), direct enthousiast.
‘Voor Kim was de basisschool al jaren een worsteling’, vertelt moeder Ardy. ‘Ze deed alles braaf en
kon prima meekomen, maar ze was niet blij. Kim
is een pittige dame, die uitgedaagd moet worden
en zelf dingen wil doen. Op de basisschool was
daar onvoldoende ruimte voor. De leerkrachten
deden zeker hun best voor Kim, maar de onderwijsvorm was voor haar gewoon niet ideaal.
Tijdens de informatieavond over de LeerOnderneming waren we direct enthousiast. Alles wat
verteld werd over ‘leren door doen’ was zó leuk
en aantrekkelijk. We wisten: hier hoort Kim thuis’.
Een van de onderdelen die Ardy en Ron aantrekkelijk vinden, is de digitale component in De
LeerOnderneming. Ron: ‘Het is belangrijk dat kinderen volledig meegaan in alle digitale ontwikkelingen. Ik vind het ook interessant dat kinderen
veel meer op maat bediend kunnen worden
dankzij alle beschikbare software. Wie het nodig
heeft, krijgt extra uitdaging of extra oefening. Als
individuele leerkracht met 25 of 30 kinderen in
de klas, krijg je dat nooit voor elkaar.’
Ook de rol van ouders spreekt hen aan. Ardy,
zelf werkzaam in het onderwijs, zegt: ‘Ik vind het
geweldig dat ouders actief worden betrokken.
Als school en ouders voed je het kind samen op.
Waar mogelijk willen we graag hulp bieden. Ook
heb ik me aangemeld voor de klankbordgroep.’
Ardy en Ron realiseren zich dat De LeerOnderming haar bestaansrecht nog moet bewijzen. Ze
hebben echter geen moment getwijfeld over de
aanmelding. Ron: ‘We stappen hier in omdat we
denken dat het hartstikke leuk en goed is voor
Kim. Verder zijn we pragmatisch: we bekijken het
per jaar. Als we zien dat Kim blij is, hebben we
de goede keus gemaakt. Als we vaststellen dat
het toch niets voor haar is of als het concept niet
goed loopt, kan Kim altijd terug naar haar oude
school.’

“Ik kan totaal niet stilzitten”
Kim (10 jaar), leerjaar 1 van De LeerOnderneming
“Toen ik over de LeerOnderneming hoorde, wist ik gelijk
dat ik daarheen wilde. We moesten stroom maken uit een
citroen en een aardappel. Ik ben nieuwsgierig en houd van
nieuwe dingen, dus dat soort proefjes vind ik heel leuk.
Stilzitten kan ik totaal niet, dus het ‘leren door doen’ past
wel bij mij. Het is ook leuk dat we vaak gaan samenwerken
in groepjes. Ik kan beter samenwerken dan alleen werken.
Het is fijn om te overleggen - samen kom je tot het goede
antwoord. Voor de aanmelding heb ik een filmpje gemaakt
over mezelf. Daarin heb ik laten zien wat ik allemaal doe:
eenwieleren, vioolspelen, waveboarden, skateboarden
en oppassen op een paar kindjes. Voor de vakantie heb ik
mijn nieuwe klas al twee keer ontmoet. Die kinderen zijn
net zo als ik. Ik heb er heel erg veel zin in!”

naar school!
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‘Deze leerlingen en hun ouders zijn
helden, omdat ze voor iets compleet
nieuws durven te kiezen’
bijzonder maakt: in elke module is ook aandacht voor de
ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. De school onderscheidt daarbij communiceren, zelfstandig zijn, nieuwsgierig
zijn, oplossingen bedenken, doordenken, weten, ontdekken,
samenwerken, kritisch denken en ict gebruiken. Per module
komen doorgaans drie of vier vaardigheden aan bod.
‘De leerlingen ontwikkelen alle vaardigheden vier jaar lang
en krijgen hierover continu gerichte feedback van hun leraar’, zegt Klaas van der Hoek, projectleider en directeur van
het Gemini College, waar De LeerOnderneming ‘inwoont’ in
een aparte vleugel. ‘Door de verschillende vaardigheden te
benoemen en door de gerichte feedback laten we elk kind
zien wat het goed kan. Het ene kind ontwikkelt zich bijvoorbeeld tot een expertniveau met kritisch denken, terwijl een
ander juist ijzersterk is in samenwerken en communiceren.
Door de feedback van de leraar worden de leerlingen zich
bewust van hun eigen talenten en van de ontwikkeling die
ze daarin doormaken’, vult Wernke aan.

Nauwelijks methodes
In het eerste leerjaar maken de leerlingen 31 modules. Deze
zijn ontwikkeld door tien po-leerkrachten en vo-docenten
uit de eigen organisatie, die hiervoor een jaar lang één dag
per week werden vrijgeroosterd. Een forse investering, die
het belang en de inhoudelijke gedrevenheid van alle betrokkenen onderstreept.
Dankzij de allesomvattende 31 modules zijn vrijwel alle methodes overbodig geworden. De school gebruikt alleen nog
Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen), Muiswerk (rekenen en
spelling) en Groove.me (Engels).

Helden
Om bekendheid te geven aan het 10-14-onderwijs werden
voor de zomer alle basisscholen van Onderwijsgroep ZHW
bezocht door De LeerOnderneming On Tour. ‘Dat was echt
een spektakel’, vertelt Wernke. ‘We hebben alle leerlingen
van groep 6 laten ervaren hoe zij zelf stroom konden maken uit citroenen en aardappelen. Ook hebben we uitgelegd
wat je leert en hoe je leert op De LeerOnderneming. Ons
verhaal sprak heel erg aan.’
Na deze Tour kwamen 63 leerlingen met hun ouders op
een speciale informatieavond af. Uiteindelijk bleven 14
leerlingen over die dit schooljaar zijn gestart. ‘We zijn heel
gelukkig met dat aantal. Deze 14 leerlingen en hun ouders
zijn helden omdat ze het aandurven om voor iets compleet
nieuws te kiezen’, benadrukt Van der Hoek.
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Tijdens de intakeprocedure is gekeken naar
de motivatie van het kind én zijn ouders. De
ouders spelen namelijk een fundamentele
rol op De LeerOnderneming. Van der Hoek:
‘Na elke zes weken is er een reflectieweek
waarin de ouders op school komen om de

‘De lesmodules zijn
door eigen docenten
ontwikkeld’
ontwikkeling van hun kind te bespreken.
Ook op andere vlakken hebben ouders
een inbreng, bijvoorbeeld bij thematische
activiteiten en de oriëntatie op beroepen.
Daarnaast formeert de school een klankbordgroep met ouders die als critical friends
met ons meedenken.’

Landelijke uitrol
Inmiddels zijn er in Nederland tien voorloperscholen met 10-14-onderwijs, waarvan
een klein aantal inmiddels operationeel
is. De andere starten volgend schooljaar.
Samen vormen ze een landelijke overleggroep, waarin Johan van Knijff, lid van het
college van bestuur van Onderwijsgroep
ZHW, ook zit. ‘De overleggroep onderhoudt
onder meer nauwe contacten met De PORaad, de VO-raad, het ministerie en andere
partijen. We bespreken hoe we bestuurlijke,
wettelijke en praktische knelpunten rondom
het 10-14-onderwijs kunnen tackelen.
Bijvoorbeeld op het gebied van de gescheiden financieringsstromen in po/vo en de
bevoegdheden van leraren.’
Inmiddels zijn er in het hele land nog zo’n
zestig belangstellende besturen, die overwegen om te starten. Die groep groeit elke
week. Kortom: Nederland maakt zich op
voor nog veel meer 10-14-onderwijs! |

ledenvoordeel

Met Schoolinkoop
tienduizenden euro’s besparen
Schoolinkoop is het ledenaanbod van VOS/ABB
voor collectieve inkoop van kantoorartikelen.
Bij De Onderwijsspecialisten besparen ze er tienduizenden euro’s per jaar mee.
Tekst & beeld: Martin van den Bogaerdt

D

e Onderwijsspecialisten is een organisatie met scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs in de regio’s Arnhem, Stedendriehoek (rond Apeldoorn, Zutphen en Lochem), Zuidwest-Veluwe,
De Liemers en de Achterhoek. Op de 21 scholen zitten in totaal
circa 3000 leerlingen.
In het bestuurskantoor in Arnhem vertelt coördinator facilitair beheer Ab
Michielsen over het voordeel dat zijn organisatie met Schoolinkoop bereikt.
‘Het is niet altijd zo dat artikelen via Schoolinkoop de allergoedkoopste zijn,
maar als we ze centraal inkopen, kunnen we veel, heel veel administratief
werk voorkomen.’
Michielsen geeft het voorbeeld van scholen die liever zelf bij winkels in de
buurt kantoorartikelen kopen. ‘Misschien dat de pennen daar net wat goedkoper zijn. Zo kun je misschien een paar tientjes besparen. Mooi meegenomen, zou je denken. Maar het verwerken van alle bonnetjes kost ons veel
meer. Bovendien kunnen medewerkers van scholen hun uren en daarmee
het geld van de organisatie nuttiger besteden als de inkoop centraal gaat.
Het plaatje is dus breder dan de prijs van de producten alleen.’

Schoolinkoop biedt voordelen
Schoolinkoop is een ledenaanbod van VOS/ABB in samenwerking
met de profielorganisatie Verus, VBS, LVGS, VGS en ISBO voor de
collectieve inkoop van kantoorartikelen.
Wat zijn de voordelen van Schoolinkoop?
• Ervaren inkooppartner in het onderwijs
• Specialist in collectieve facilitaire inkoop
• Sterke inkooppositie door krachtenbundeling
• Rechtmatig uitgevoerde aanbesteding
• Kwalitatief hoogwaardige producten en dienstverlening
• Uitstekende condities en scherpe prijzen
• Voortdurende monitoring leveranciersprestatie
• Continue optimalisatie assortiment
Informatie: www.schoolinkoop.nl, 073-6140010, info@schoolinkoop.nl.
U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met VOS/ABB. Belt
of mailt u dan met Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl.

Ab Michielsen: ‘Centrale inkoop is
efficiënter en dat levert geld op’

‘Het plaatje is breder
dan de prijs alleen’
Tienduizenden euro’s
Michielsen kan nog niet zeggen hoeveel
De Onderwijsspecialisten precies kan
besparen nu de organisatie sinds februari
van dit jaar is aangesloten bij Schoolinkoop,
maar het zijn volgens hem zeker tienduizenden euro’s per jaar. Het gaat niet alleen
om een besparing op de administratie. ‘De
prijzen van artikelen die deel uitmaken van
het kernassortiment zijn beduidend lager
dan we voorheen betaalden. Op een pak
kopieerpapier bijvoorbeeld besparen we
25 cent. Met een afname van 50 pallets per
jaar is dat alleen op papier al een mooie
besparing. Zo houden we meer geld over
voor goed onderwijs.’
De Onderwijsspecialisten verdient met de
besparing via Schoolinkoop het lidmaatschap van VOS/ABB dubbel en dwars
terug. Ook dat is natuurlijk meer dan mooi
meegenomen! |

naar school!
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‘Tijd voor scheiding tussen

kerk en klas’

Het is een gemiste kans dat het huidige kabinet van VVD en PvdA het
grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs niet aanpakt.
Dat vindt JOVD-voorzitter Matthijs van de Burgwal: ‘Weg met de fossielen
uit de verzuilde 20e-eeuwse samenleving’.
Tekst & beeld: Martin van den Bogaerdt

O

pgegroeid in de Noordoostpolder in een
katholiek gezin en op school gezeten op een
katholieke basisschool in Emmeloord, kiest de
22-jarige voorzitter van de liberale jongeren
voor een duidelijke koers die volgens hem past bij de ontzuilde samenleving van nu. Scholen die ‘op kosten van onze
neutrale staat’ hun bestaansrecht baseren op een geloof,
noemt hij ‘fossielen’ uit de verzuilde 20e-eeuwse samenleving, toen katholieken nog brood haalden bij de katholieke
bakker en socialisten trouw lid van de VARA waren.

Ouderwetse koehandel
Nu het volgend jaar een eeuw geleden is dat de schoolstrijd
werd beslecht, is het volgens Van de Burgwal hoog tijd dat
artikel 23 van de Grondwet op de schop gaat. De manier
waarop dit in 1917 werd geregeld, de pacificatie, noemt hij
‘ouderwetse koehandel’: de liberalen haalden het algemeen
kiesrecht voor mannen binnen in ruil voor de volledige
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, wat de
confessionele fracties wilden.
‘Het algemene kiesrecht staat als huis, daar moeten we natuurlijk niet aan gaan morrelen, maar we moeten niet de historische fout maken om dan ook de vrijheid van onderwijs
te laten voor wat die is. Juist nu, met een seculiere meerderheid in de Tweede Kamer, had het gekund. Eigenlijk had
het in de tijd van de paarse kabinetten al moeten gebeuren.
Ayaan Hirsi Ali en Frits Bolkestein hebben het in 2004 nog
een keer voorgesteld, maar ook toen is er uiteindelijk niets
mee gedaan.’

Onderwijsraad waarschuwt
voor meer segregatie
Het wetsvoorstel voor meer ruimte
voor nieuwe scholen brengt het risico met zich mee van versnippering
van het aanbod en verdere segregatie in het onderwijs. Dat onderkent
de Onderwijsraad.
VOS/ABB, de Vereniging Openbaar
Onderwijs (VOO) en het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO gaven
eerder al aan dat in het wetsvoorstel
van staatssecretaris Sander Dekker van
OCW het gevaar van verdere segregatie
besloten ligt. Het zou bijvoorbeeld op
basis van een ‘moderne’ interpretatie
van artikel 23 mogelijk worden om
aparte jongens- en meisjesscholen op
te richten.
Ook de Onderwijsraad ziet het risico
van versnippering van het onderwijsaanbod en daaraan gekoppeld risico’s
voor sociale samenhang. De raad ziet
dat risico met name als bij initiatiefnemers sprake is van een ‘eenzijdige
achtergrond’. Eigen scholen voor ‘zeer
kleine en/of gesloten gemeenschappen
of subgroepen’ kunnen volgens de Onderwijsraad integratie in de weg staan.

Levensbeschouwing
De school hoort een weerspiegeling te zijn van de diversiteit van de huidige samenleving, vindt de JOVD-voorzitter.
‘Het op kosten van onze neutrale staat onderwijzen van
onze jeugd in slechts één specifieke geloofsovertuiging past
hier niet bij. Alle grote religies en het atheïsme en humanisme verdienen een plek in het Nederlandse onderwijs, in de
vorm van het vak levensbeschouwing. Als ouders willen
dat hun kinderen onderwijs krijgen in hun eigen geloof, dan
moeten ze dat maar buiten de leerplicht om zelf regelen,
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bijvoorbeeld in de zondagsschool. Maar
niet in de gewone school, betaald door de
overheid.’
Van de Burgwal benadrukt dat de school
vooral ook van belang is voor de vorming
van kinderen. ‘Het is natuurlijk nooit goed
als deze belangrijke fase in de ontwikkeling
van een kind zich afspeelt in een omgeving
van waaruit maar één wereldbeeld wordt

‘Voorkomen dat kinderen
eenzijdig wereldbeeld krijgen’

onderwezen. Dan ontwikkelen kinderen zich niet in de samenleving zoals die eruitziet. Dit is niet alleen een probleem
in Staphorst en op Urk, maar ook op islamitische scholen
in steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ik vind
het schokkend om te lezen dat daar niet op een fatsoenlijke
wijze les kan worden gegeven over de Holocaust.’

Niet langs elkaar heen leven!

Matthijs van de Burgwal: ‘Laten we kinderen leren
dát ze moeten denken, niet wát ze moeten denken’

In het verlengde van de scheiding tussen kerk en staat, wil
Van de Burgwal een scheiding tussen kerk en klas. ‘Om te
voorkomen dat kinderen onderwezen worden in een eenzijdig wereldbeeld en religieuze groepen in de toekomst totaal
langs elkaar heen zullen leven, moet er in het belang van
onze toekomstige generatie dringend ingegrepen worden.
Het huidige systeem, waarin de overheid eenzijdig onderwijs financiert, moet plaatsmaken voor de openbare school
waar leerlingen kennismaken met levensovertuigingen in
de breedte. Moslimkinderen of gereformeerde of katholieke
kinderen bestaan niet, dat zijn kinderen van islamitische, gereformeerde of katholieke ouders. Onderwijs is er om kinderen
te leren dát ze moeten denken, niet wát ze moeten denken.’

Leerlingenvervoer
In het verlengde van zijn standpunt over artikel 23 vindt de
JOVD-voorzitter dat er een einde moet komen aan het door
de gemeenten betaalde leerlingenvervoer naar scholen met
een orthodoxe signatuur. Er zijn voorbeelden van gemeenten die per jaar voor het vervoer van slechts een kleine
groep kinderen naar een dergelijke school vele tienduizenden euro’s betalen. ‘Bizar’, aldus Van de Burgwal, ‘om daar
gemeenschapsgeld aan te besteden, zeker als je weet dat
deze kinderen ook op de openbare school terecht kunnen
voor onderwijs over religie en levensbeschouwing.’ |

Concept School!
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zien een
toekomst met ontzuild onderwijs
dat boven de denominaties is
uitgestegen: School!.
Dit betekent dat er in de toekomst geen openbare, katholieke,
protestants-christelijke of wat
voor scholen dan ook meer zijn,

maar alleen ‘scholen’. Het concept
‘School!’ gaat uit van gelijkwaardigheid van en aandacht voor de
verschillende godsdienstige en
levensbeschouwelijke stromingen.
Bovendien zouden alle scholen in
de toekomst moeten uitgaan van
algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid. Nu is het
nog zo dat het bijzonder onderwijs

de wettelijke mogelijkheid heeft om
leerlingen en personeelsleden te
weigeren.
In 2014 hebben VOS/ABB en VOO
de School!Gids uitgegeven waarin het concept School! wordt
toegelicht. De online versie van
School!Gids staat op www.vosabb.nl
(>Downloads>Brochures).

naar school!
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Verzuimaanpak

Nieuwe rol voor school bij
zieke leerlingen

Tekst: Karin van Breugel
Beeld: Erald van der Aa

Leerlingen die frequent of langdurig ziek
zijn, hebben een grotere kans om het
onderwijs voortijdig te verlaten.
Scholen weten niet goed hoe ze deze groep
leerlingen moeten benaderen. De GGD West
Brabant ontwikkelde een nieuwe aanpak:
M@ZL. En die blijkt bijzonder effectief.
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vonne Vanneste is jeugdarts bij GGD West Brabant. Ze heeft al 26 jaar ervaring met kinderen
en met de samenwerking met scholen, zo zegt
ze zelf. In de praktijk merkte ze jarenlang hoe
lastig het is om grip te krijgen op leerlingen die vaak of
lang ziek zijn. ‘Veel scholen voelen zich niet bij machte het
verzuim aan te pakken. Ze zijn afwachtend, kunnen de ernst
van het verzuim niet inschatten, communiceren weinig met
ouders en schakelen de jeugdarts niet of te laat in. Scholen
zien met lede ogen aan dat deze leerlingen achterop raken.
Niet alleen qua lesstof, maar ook sociaal’, vat Vanneste
samen.

Actiecriteria
Om de situatie te doorbreken, besloot Vanneste om samen
met scholen een nieuwe aanpak voor ziekteverzuim te ontwikkelen. De naam M@ZL staat voor ‘medische advisering
ziekgemelde leerling’. Het programma M@ZL zorgt ervoor

‘Aanpak ziekteverzuim
werpt vruchten af’
dat er sneller en anders wordt gereageerd op frequent of
langdurig verzuim. Heel concreet: dat zijn leerlingen die in
een periode van twaalf weken voor de vierde keer worden
ziekgemeld en leerlingen die meer dan zeven aaneengesloten schooldagen ziek zijn.
Vanneste legt uit: ‘Als het ziekteverzuim aan een van deze
criteria voldoet, nodigt de school die het M@ZL-programma
volgt, de ouders en de leerling uit voor een gesprek. Voorheen vonden dit soort gesprekken ook wel plaats, maar
die hadden dan vooral een controlerend karakter. Voordat
je het weet, sta je dan lijnrecht tegenover elkaar. Dat is het
laatste wat je wilt.’

Helder traject, harde afspraken
In de nieuwe aanpak gaat de school met een totaal andere
focus het gesprek met ouders in. De zorg voor het kind
staat nu centraal. Hiermee verandert de gesprekstoon radicaal: ‘Uw zieke kind verdient onze aandacht, we willen graag
kijken hoe wij zo goed mogelijk kunnen helpen.’
In het gesprek legt de school ook direct uit dat ze indien
nodig ondersteuning van de GGD-jeugdarts gaat inschakelen. Die kan namelijk beoordelen wat er medisch, psychisch
en sociaal met het kind aan de hand is en hoe ervoor kan
worden gezorgd dat het kind weer terug kan naar school.
Vanneste is zo’n jeugdarts en zij vertelt over haar rol: ‘Ik
spreek met de ouders duidelijk af wat zij zelf gaan doen en
wat de school gaat doen. Zo nodig zoek ik zelf contact met
eventuele behandelaars van het kind, uiteraard in overleg
met de ouders. Ook kan ik medische of psychische begeleiding regelen. Gedurende het traject bewaak ik dat iedereen
doet wat is afgesproken. Daarin werk ik heel close samen
met de school.’

Landelijke uitrol
Vanneste is vorig jaar gepromoveerd op M@ZL en de
effecten zijn onderzocht. Het blijkt dat M@ZL zowel de
verzuimduur als de –frequentie reduceert. Reden genoeg
voor een landelijke uitrol. De financiering is daarbij een knelpunt. ‘Op dit moment betalen gemeenten de inzet van de
jeugdarts en de M@ZL-training die scholen jaarlijks kunnen
volgen. Om onafhankelijk te worden van de prioritering van
gemeenten moet er structurele financiering komen. Dat is
niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van jeugdgezondheid en onderwijs, maar ook vanuit economisch perspectief.
Frequent en langdurig verzuim leidt namelijk twee keer zo
vaak tot voortijdig schoolverlaten. |
z Alexander Eulenpesch op het Stedelijk Gymnasium in Breda:
‘We gaan nu heel anders om met verzuim.’

‘Ouders waarderen dat je meedenkt!’
Het openbare Stedelijk Gymnasium Breda is een van de
scholen die al werkt met het programma M@ZL.
Alexander Eulenpesch is er zorgcoördinator.
‘Voordat we met M@ZL gingen werken, konden we
meestal weinig doen als een leerling ziek werd gemeld. Want wat doe je als een ouder zegt ‘mijn kind
is ziek’? Wij hebben geen medische kennis en geen
inzicht in de situatie. We moesten elke ziekmelding
dus als een gegeven aannemen. Door M@ZL gaan
we nu heel anders met verzuim om.
Er zijn nu duidelijke criteria wanneer wij het gesprek
met de ouders en de leerling aangaan. Waar we voorheen in een oudergesprek nog wel eens verwijtend
konden overkomen (‘we vinden dat uw kind wel heel
vaak of heel lang ziek is’) hebben we nu een totaal andere rol! We leggen uit dat we ons zorgen maken over
het kind en dat we graag willen meedenken over een
oplossing. We bespreken met de ouders dat we een
jeugdarts gaan inschakelen die een vervolgroute
uitstippelt. Ouders reageren hier heel positief op.
Het plan van de jeugdarts verschilt per kind. Uiteraard krijgen wij van de jeugdarts nooit medische
informatie over een leerling. Zij informeert ons
alleen over de gemaakte afspraken en de praktische
consequenties voor school. Soms is het bijvoorbeeld
verstandig dat een leerling tijdelijk kortere dagen
naar school gaat, werk inhaalt of bepaalde vrijstellingen krijgt. Het plan is altijd heel concreet. We weten
precies wat er van ons verwacht wordt en welke
voorzieningen we eventueel moeten treffen. Tussentijds is er steeds nauw contact met alle betrokkenen,
zodat we goed kunnen volgen hoe het gaat.

‘Frequent verzuim blijkt vaak een
symptoom van een ander probleem’
Sinds we met M@ZL werken, is er minder verzuim,
de verzuimduur is korter en we weten dat we de
hulp bieden die de zieke leerling nodig heeft. Wat ik
ook positief vind: dankzij het open en constructieve
gesprek met ouders komen ook zaken op tafel die
anders misschien nooit benoemd zouden worden.
Het blijkt echt zo dat frequent verzuim in twee derde
van de gevallen een symptoom is van onderliggende
problematiek, zoals overvraagd worden qua niveau,
depressieve gevoelens, problemen in de thuissituatie, gameverslaving, psychosomatische problemen of
zich niet prettig voelen in de klas. Het is belangrijk dat
dit bespreekbaar wordt!’
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thuisonderwijs

interactie

Zonder sociale
lukt het niet

Sociale interactie is cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van kinderen,
benadrukt rechtsfilosoof Marieke Hopman. Zij stelt daarom dat thuisonderwijs in
principe schadelijk is en dat scholen veel meer moeten doen met sociale interactie.
Tekst & beeld Martin van den Bogaerdt

H

opman schreef voor Defence for
Children en Tilburg University
het rapport (W)elk kind heeft
recht op onderwijs, dat eind mei
is verschenen. In haar rapport ligt de focus
op de ruim 15.000 kinderen in Nederland
die niet naar regulier of speciaal onderwijs
gaan. Ze sprak onder anderen met kinderen
die thuisonderwijs krijgen. Uit vrijwel alle
gesprekken met deze kinderen blijkt ‘dat
het ontwikkelen van sociale vaardigheden
in relatie tot leeftijdsgenoten ontzettend
belangrijk is’.

Vanuit kind redeneren
Hopman stelt dat ‘als het ons politieke en morele doel is
om kinderen het beste onderwijs te geven, we vanuit het
kind moeten redeneren’. Uit gesprekken die zij voor haar
onderzoek had met kinderen die thuisonderwijs krijgen,
bleek volgens haar zonder uitzondering dat zij het sociale
aspect misten. Tegelijkertijd kwam uit gesprekken met hun
ouders naar voren dat die het beste voor hadden met hun
kinderen. ‘Zij stoppen bijvoorbeeld met werken om thuis te
kunnen zijn voor hun kind dat niet meer naar school gaat,
ze gaan soms liever een paar dagen de gevangenis in dan
dat ze hun kind naar een school sturen.’
Hopman signaleerde ook dat veel ouders die thuisonderwijs
geven, zelf een negatieve onderwijservaring hebben gehad.
‘Ze beschrijven het als rampzalig, belabberd of benauwend
en hebben ambivalente gevoelens over autoriteiten. Deze
groep ouders is strijdlustig, ze gaan ver om hun kinderen

Thuisonderwijs als noodzaak
De voorstanders van thuisonderwijs voeren een assertieve lobby. Een
van hen is Beatrijs van der Plas, die zich profileert als ‘thuisdocente uit
noodzaak’ en als ‘achterkleindochter van vier overgrootouders met een
onderwijsbevoegdheid, onder wie één met acte thuisonderwijs’.
Op de vraag of ouders die thuisonderwijs geven vanuit de behoeften
van hun kinderen redeneren,
antwoordt Van der Plas dat thuisonderwijs vaak een noodzaak is bij
falend passend onderwijs. ‘Ouders
nemen hier hun verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun
thuiszitter.’
Zij noemt thuisonderwijs ‘de oudste
en een normale vorm van onderwijs’. Het primaat ligt volgens haar
bij de ouders ‘omdat kinderen nog
niet in staat zijn tot eigen verantwoordelijkheid’. Ouders hebben
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volgens Van der Plas maar één
belang: dat van hun kind. ‘Zij zijn
het die het kind het beste kennen
en naar het kind luisteren bij al hun
beslissingen. Dit is de basis waarop
ouders hun opvoeding en opleiding
volgens artikel 23 van de Grondwet
vormgeven.’
Kinderreservaat
Het bezwaar tegen thuisonderwijs,
dat dit slecht zou zijn voor de socialisatie van kinderen, houdt volgens
haar geen stand. ‘Ten eerste is
dat niet de primaire doelstelling

van onderwijs. De school is een
instituut voor kennis- en cultuuroverdracht. Ten tweede zijn jeugdigen eeuwenlang ook op andere
manieren succesvol gesocialiseerd
via maatschappelijke verbanden
als dorp, werk, kerk, club en familie.
Met als bijkomend voordeel dat
jeugdigen hier niet in een kinderreservaat zitten, maar veel diverse
contacten opdoen. Ten derde
vraagt succesvolle socialisatie om
een veilige omgeving in fysieke
en mentale zin. Het is bekend dat
daar op school nogal eens wat aan
ontbreekt. Pesten op school leidt
tot levenslange trauma’s. Ten slotte
blijken homeschoolers in latere
studies en maatschappij succesvol.’
Van der Plas noemt hierbij als voorbeeld de wijlen Nobelprijsbroers
Jan en Niko Tinbergen.

Marieke Hopman: ‘In Denemarken zijn social skills het belangrijkste doel op school’.

‘Onderwijs heeft nauwelijks
oog voor sociale aspect’
te beschermen tegen wat zij zien als schadelijk. Ze voeren
actie, zijn verwikkeld in juridische processen, leven in angst
dat ze misschien aangeklaagd worden, verhuizen soms
naar het buitenland. Het is vaak een zeer emotionele en
uitputtende strijd.’
Hoewel ouders die thuisonderwijs geven het beste voor
hebben met hun kinderen, betwijfelt Hopman of zij altijd
vanuit de behoeften van hun kinderen redeneren. ‘Kinderen
zijn geen bezit, ook niet van hun ouders. Die hebben dus
niet de absolute volmacht om alles te bepalen. Als hun kinderen zelf aangeven het sociale aspect te missen, moet je je
als ouder afvragen of thuisonderwijs wel de juiste keuze is.
Daarmee zeg ik niet dat thuisonderwijs per definitie slecht is.
Het kán voor sommige kinderen een oplossing zijn, als blijkt
dat zij op school echt niet goed kunnen functioneren.’

Sterk onderbelicht
Hopman signaleert niet alleen dat het sociale aspect
ontbreekt in thuisonderwijs, maar ook dat het sterk onderbelicht is op de Nederlandse scholen. In Denemarken is
dat heel anders, zo legt ze uit. ‘Daar is het leren van social
skills and relations het belangrijkste doel van onderwijs. Het
wordt gezien als voorwaarde voor het leren van cognitieve
inhoud en als leerdoel in het leven.’ Ze noemt de Deense

rector Malene Nyenstadt, die stelt dat een
kind niet kan leren als het zijn sociale leven
niet op orde heeft: ‘Als je niet weet hoe je
om moet gaan met andere mensen, dan
doet de rest er niet toe.’
Dat geldt zeker ook voor Nederland, stelt
Hopman. ‘We leven in een dichtbevolkt
land. Zonder sociale interactie lukt het niet
om in deze maatschappij te functioneren.
Toch zien we dat het onderwijs focust op
de cognitieve kant en nauwelijks oog heeft
voor het sociale aspect. Docenten weten
niet wat ze ermee aan moeten, want ook zij
hebben het op school niet geleerd. Dat is
gek, want als je niet leert hoe je met mensen omgaat, in de supermarkt of in de bus
of waar dan ook, dan mis je een basisvoorwaarde om prettig te kunnen leven.’
Het rapport (W)elk kind heeft recht op
onderwijs van Defence for Children en
Tilburg University gaat in op drie groepen
die niet naar regulier of speciaal onderwijs
gaan: kinderen die thuisonderwijs krijgen,
kinderen die zonder onderwijs thuiszitten
en Roma-kinderen. De directe link naar het
rapport op www.defenceforchildren staat in
het nieuwsbericht Thuisonderwijs in principe schadelijk voor kind op www.vosabb.nl. |
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Samenwerken

voor goed
onderwijs

Ook onder de rook van Rotterdam hebben scholen te
maken met krimp. In het dorp Zuidland bij Spijkenisse
slaan het openbaar en protestants-christelijk
onderwijs daarom de handen ineen. ‘Wij gaan voor
behoud van goed onderwijs’, zeggen de betrokken
bestuurders en directeuren.

Z

uidland ligt op het voormalige eiland Voorne. Het
van oorsprong agrarische dorp ligt nog steeds
midden in de akkers, maar wie er naar het noorden kijkt, ziet de industrie van de Europoort. Met
ongeveer 5200 inwoners maakt Zuidland deel uit van de
fusiegemeente Nissewaard, waarbinnen Spijkenisse (veruit)
de grootste plaats is.

Nieuwbouw
Hoewel ook hier het aantal leerlingen afneemt, was het in
eerste instantie niet de demografische krimp, maar gezamenlijke nieuwbouw die openbare basisschool De Wissel en
de protestants-christelijke De Bongerd deed besluiten elkaar
op te zoeken, zo vertellen de respectievelijke directeuren
Wim Smit en Dick van Rijs en de bestuurders Ingrid van
Doesburg van het openbare PRIMOvpr en Henk de Kock
van VCO De Kring.
‘Wij zien het aantal leerlingen teruglopen, maar de krimp
is niet zo sterk dat we direct iets moesten. Vijf jaar geleden
hadden we samen nog ruim 400 leerlingen. Nu hebben
we er 245, maar we zitten allebei nog boven de opheffingsnorm.’ Het is de verwachting dat het aantal leerlingen de
komende jaren stabiel blijft of zelfs wat gaat stijgen, doordat
er in de wijk waarin de school staat nieuwe huizen voor
gezinnen worden gebouwd.
‘Dat we elkaar hebben opgezocht, heeft te maken met
onze wens om ook binnen de krimpende markt kwaliteit te
blijven bieden’, vertellen de nieuwe partners. ‘Samenwerking
is voor ons geen doel op zich, het gaat ons uitdrukkelijk om
het behoud van goed onderwijs. Dat is ook de reden waarom we hier in de regio niet de concurrentie met elkaar zijn
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Tekst & beeld: Martin van den Bogaerdt

‘Het identiteitsverschil
was een belangrijk
punt om op te lossen’
aangegaan of scholen met elkaar uitruilen.
Daar wordt het onderwijs volgens ons niet
beter van. Het was de nieuwbouw die bij
onze plannen hielp.’
De Wissel en De Bongerd zitten sinds 2014 in
de ruim opgezette multifunctionele accommodatie De Kern, waarin ook kinderopvang,
een peuterspeelzaal, de bibliotheek, kinderfysiotherapie en het Centrum voor Jeugd en
Gezin zijn gevestigd. Het gebouw was nog
ruimer gepland, maar vanwege de krimp
werd het aantal lokalen teruggebracht van
26 naar 14. Daarvan zijn er nu 11 in gebruik.
Afgelopen schooljaar werd een feitelijk begin
gemaakt van de samenwerking met de
inrichting van een gezamenlijke groep 3.

Samenwerkingsschool

Identiteit

Vlnr Henk de Kock, Wim Smit,
Ingrid van Doesburg en Dick van
Rijs tussen de leerlingen van de
nieuwe samenwerkingsschool
in Zuidland.

Natuurlijk komt het er het een en ander
kijken bij het realiseren van een samenwerkingsschool. Een belangrijk punt is het identiteitsverschil tussen de twee scholen. ‘In
een werkgroep met ouders en de directeuren hebben we ons de vraag gesteld wat de
identiteit van de school voor ons betekent.
Het was een gemengd gezelschap met
een heel scala aan levensbeschouwingen
dat zich over deze vraag boog. Er was een
open sfeer, de mensen hebben echt zaken
benoemd die voor hen belangrijk waren.
Van de openbare kant werd bijvoorbeeld
diversiteit en samenwerking als belangrijk
punten genoemd, christelijke ouders gaven
aan dat het voor hen ook belangrijk was
dat kinderen leren van bijbelverhalen en dat
kerkelijke feestdagen worden gevierd. We
hebben met elkaar besloten tot een levensbeschouwelijk aanbod voor alle kinderen.
Dus niet apart godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs voor wie dat wil,
zoals dat wettelijk in het openbaar onderwijs is geregeld, maar nadrukkelijk met
elkaar. Er zitten in het aanbod ook aspecten
van de verschillende wereldgodsdiensten
en van de vreedzame school.’

Nieuwe stichting
Een meer technisch aspect betreft de
bestuurlijke kant van de samenwerking.
Omdat het wettelijk nog niet mogelijk is dat
een openbaar schoolbestuur een samen-

werkingsschool in stand houdt en het
strategisch gezien niet wenselijk was om
de nieuwe school onder het bestaande bestuur voor protestants-christelijk onderwijs
te hangen, is ervoor gekozen een nieuwe
stichting op te richten.
De Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten houdt nu de informele samenwerkingsschool in stand. Deze stichting, die
strikt genomen openbaar is, bestaat uit een
personele unie van bestuur en toezicht. Van
Doesburg en De Kock vormen het college
van bestuur en uit elk van de toezichthoudende raden zijn drie leden benoemd in de
raad van toezicht van de nieuwe stichting.
De gemeenteraad van Nissewaard heeft
er als externe toezichthouder van het
openbaar onderwijs unaniem goedkeuring
aan verleend. ‘We kregen van alle kanten
complimenten voor de manier waarop we
het hier in Zuidland hebben geregeld.’
Ten slotte is er nog de personele kant van
het verhaal. Voor de werknemers die nu
nog onder VCO De Kring vallen, betekent
de samenwerking een arbeidsrechtelijke
verandering nu ze onder de nieuwe openbare stichting vallen. Er zijn volgens Van
Doesburg en De Kock goede afspraken met
het personeel gemaakt over mobiliteitsmogelijkheden nu en in de toekomst. |

Gelijkwaardigheid als uitgangspunt
Hans Teegelbeckers, adviseur van
VOS/ABB, heeft het samenwerkingsproject in Zuidland begeleid.
‘Het bijzondere van dit project is dat
de samenwerking is gestart vanuit
de ouders, het personeel, de directie
en het bestuur. Er is nadrukkelijk
gekozen voor samenwerking op basis
van gelijkwaardigheid’, vertelt hij. ‘Er
is vorm en inhoud gegeven aan een
gezamenlijke onderwijskundige visie
en identiteit binnen de informele
samenwerkingsschool. Dat is gereali-

seerd binnen een personele unie van
bestuur en toezicht. Dit houdt in dat
beide bestuurders van de openbare
stichting en de protestants-christelijke
vereniging tevens bestuurder zijn van
de nieuwe stichting en dat van beide al
bestaande organisaties drie leden in de
raad van toezicht zitten. Ook daar zie
je weer de gelijkwaardigheid. Binnen
alle geledingen, van de ouders en het
team tot en met de medezeggenschapsorganen, de besturen, de raden van
toezicht en de gemeenteraad van Nissewaard is dit met veel lof ontvangen.’

Meer informatie:
Hans Teegelbeckers, 06-51603209,
hteegelbeckers@vosabb.nl
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gebouw in beeld

Eigentijds gebouw laat
praktijkonderwijs zien
Het Pro College Nijmegen zit in een opvallend en eigentijds gebouw. ‘We laten
aan iedereen zien wat het praktijkonderwijs is, en dat we er trots op zijn!’

D

Tekst & beeld Martin van den Bogaerdt

irecteur Paul Verbraak is blij met het vorig jaar
in gebruik genomen gebouw voor de ongeveer
240 leerlingen van Pro College Nijmegen. Met
veel glas is het heel transparant. ‘De praktijklokalen zijn van buiten duidelijk zichtbaar. Daarmee laten we aan
iedereen zien waar het praktijkonderwijs voor staat. Leren in
de praktijk is onze kracht. Daar zijn we trots op.’
Ook binnen in het gebouw is veel glas. Vanaf de galerij op
bovenetage is er bijvoorbeeld een doorkijk naar het praktijklokaal voor techniek. De aula is een ander voorbeeld van
een ruimte met veel glas en licht.
Leerlingen kunnen oefenen in een zo realistisch mogelijke
setting. Zo is er een supermarktje voor de richting ‘detail’. Een
gloednieuwe keuken is er ook, voor de horecaleerlingen. Net
als de leerlingen ‘verzorging’ hebben de ‘groenleerlingen’ hun
eigen lokaal. Bovendien kunnen zij terecht in de tuin op het
terrein van de school. Theorielokalen zijn er natuurlijk ook,
maar die hebben een minder prominente plaats.

Continue attractie
Duurzaamheid is een ander belangrijk punt van dit gebouw.
Warmte-koudeopslag geeft verwarming in de koude
periode van het jaar en koeling in de zomer. Als het nodig
is, wordt warmte uit de grond opgepompt dat via vloerverwarming de temperatuur binnen op peil houdt. Traditionele
ketels en radiatoren ontbreken. Als buiten de temperatuur
hoog is, wordt er juist warmte uit het gebouw afgevoerd en
in de grond opgeslagen.
Het systeem werkt prima, vertelt Verbraak. ‘Laatst was het
erg warm weer. Pas toen ik naar huis ging, merkte ik dat het
buiten erg benauwd was.’
De automatische zonweringen bevielen minder goed. ‘Elke
keer als ze automatisch open en dicht gingen, merkten
we dat dat onrust in de lokalen veroorzaakte. Het was een
continue attractie. Daarom regelen we het voortaan zelf,
met de hand. Dat is wel zo rustig.’

Externe partijen
De nieuwbouw van Pro College Nijmegen heeft een bredere functie dan die van de school alleen. ‘We hebben contact
met andere partijen die van ons gebouw gebruikmaken,
onder andere een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Er zit ook een avondschool in, af en toe worden in onze
keuken kookclinics gehouden en er zijn bijeenkomsten van
bedrijven waarbij leerlingen stagelopen.’ |
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Veel glas maakt het
transparant
Het nieuwe PRO College Nijmegen

In de keukens wordt hard gewerkt.

Een les metselen

Een supermarkt(je) voor de afdeling detailhandel.

Doorkijkje naar het technieklokaal.

Een rustig moment in de kantine/aula.
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Eindelijk openbaar onderwijs

in Maasbree

Na een jarenlange strijd van ouders is het eindelijk zover:
het Limburgse dorp Maasbree heeft een openbare basisschool! Het is een school voor de toekomst, vol ambitie en
met een breed perspectief.

H

et was een kwestie van lange adem. Al in 2005
begon een groep ouders in Maasbree met een
actie om in hun dorp een openbare basisschool
te krijgen. Zij wilden ervoor zorgen dat dorpsbewoners eindelijk konden kiezen tussen openbaar en
bijzonder onderwijs. In Maasbree was tot vorig schooljaar
alleen een rooms-katholieke basisschool.

Limburgse schoolstrijd
Het ouderinitiatief, dat actief door VOS/ABB werd ondersteund, kon in de toenmalige gemeente Maasbree niet op
steun rekenen van de door het CDA gedomineerde politiek.
De structurele tegenwerking, die bekend kwam te staan als
de Limburgse schoolstrijd, was in 2009 voor het VPRO-programma Argos aanleiding er uitgebreid aandacht aan te
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Tekst Martin van den Bogaerdt
Beeld Maartje van Berkel

besteden. ‘Hoe kan het dat in Limburg nog
steeds maar 53 openbare basisscholen zijn
tegenover 320 katholieke, terwijl uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan openbaar
onderwijs juist groeit?’, vroeg Argos zich af.
Dat er in Maasbree een reële voedingsbodem was voor openbaar onderwijs, bleek
in 2014. Er werd toen door middel van een
enquête een behoeftepeiling onder ouders
gehouden. Bijna de helft (48 procent) gaf
aan voorkeur te hebben voor openbaar
onderwijs. Van hen gaf 59 procent aan dat
hun kind zeker naar een openbare school
in het dorp zou gaan als die er zou komen.
Dit betekende een potentieel van 175 tot

openbaaronderwijs

‘Een school vol ambitie’
223 leerlingen. De positieve uitslag van de enquête leidde
ertoe dat de fusiegemeentegemeente Peel en Maas, waar
Maasbree nu onder valt, de openbare basisschool op het
plan van scholen zette. Nadat nog de nodige hobbels waren genomen, besloot het ministerie van OCW in december
2015 dat de openbare school in Maasbree er kon komen.
Een ultieme poging van de stichting Kerobei voor katholiek
basisonderwijs om dit nog te dwarsbomen, strandde in
maart jongstleden bij de Raad van State. Kerobei vond dat
bij de vaststelling van het plan van scholen onvoldoende
rekening was gehouden met haar belangen. Er zouden
immers minder leerlingen naar de katholieke basisschool
De Violier gaan. Het hoogste bestuursrechtorgaan legde de
argumenten van de stichting naast zich neer. Nu is het dus
zover: de openbare basisschool in Maasbree van Stichting
Akkoord! po is een feit.

Ambitie

Jolanda Hertogs met een van
de posters: ‘De School begint
met een schone lei’.

Voor de zomervakantie werd op initiatief van de kersverse
directeur Jolanda Hertogs een uitgebreide publiciteitscampagne in het dorp op touw gezet. Er kwamen posters in
het dorp te hangen, waarmee De School, zoals de openbare basisschool heet, aan de inwoners duidelijk maakte
met ingang van het nieuwe schooljaar open te gaan. De
posters verbeeldden de tabula rasa, de schone lei. ‘Om
vernieuwend te kunnen denken, moet je bestaande kaders
leegmaken. Daarna kun je ze weer vullen en er kleur aan
geven’, aldus Hertogs.

Mijlpaal
Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB en jurist
Ronald Bloemers hebben jarenlang het ouderinitiatief in Maasbree actief begeleid en ondersteund.
‘Het is echt een mijlpaal dat dit is gelukt. In het begin
verliep het proces moeizaam, omdat er in de toenmalige gemeente Maasbree veel tegenwerking was, maar
na verloop van tijd zagen we dat het de goede kant op
ging. Dat had onder andere te maken met de politieke
wind die in de fusiegemeente Peel en Maas uit een
meer openbaar-onderwijsgezinde hoek ging waaien.
Uiteindelijk konden we op een heel plezierige en positieve manier samenwerken’, vertelt Van der Veen.
‘Ronald Bloemers van onze Helpdesk heeft als jurist
veel goed werk gedaan, maar ik wil ook onze oud-collega Lizzy Wijnen noemen. Haar inzet heeft er zeker
toe bijgedragen dat dit is gelukt!’

Zij stampte in 2004 al eens een nieuwe school uit de grond: de Widdonck,
voor speciaal onderwijs in Weert. In een
jaar groeide die school van één naar
vijf klassen. Nu gaat ze hetzelfde doen
in Maasbree. De School is gestart met
ruim 30 leerlingen en twee juffen. Een
oud-leerkracht en een onderwijsassistent
uit Weert springen op vrijwillige basis bij,
omdat zij de werkwijze van Hertogs zo
inspirerend vinden.
Het onderwijs is ingericht op basis van drie
pijlers: kennis, motorische vaardigheden en
interesses. Groepen worden niet gemaakt
op basis van leeftijd. Uitgangspunt is de
voortdurende ontwikkeling van kinderen.
‘Niet elk kind leert hetzelfde op hetzelfde
moment. Het is belangrijk bij interesses
aan te sluiten en gezamenlijkheid te vinden. Van daaruit ontstaat welbevinden en
een veilig klimaat om te kunnen en willen
leren. Veel kennis en kunde is al aanwezig
rond een kind. Het is de kunst daar vanuit
gedeelde passie gebruik van te maken.
Wij willen kinderen niet dezelfde antwoorden op dezelfde vragen laten geven, maar
ze leren om zélf vragen te stellen en die
zélf te beantwoorden. Dat is de kern’, zo
vertelt Hertogs.

Flexibel
Het gebouw waarin De School nu zit, stond
eerder in het dorp Odiliapeel. Het is in juli
gedemonteerd, vervolgens naar Maasbree
gebracht en daar weer opgebouwd. Het
tijdelijke onderkomen heeft een grote hal
en drie instructieruimtes die met flexibele
wanden opgedeeld kunnen worden. ‘Dat
is het voordeel van een school zonder
stenen muren. Het is eindeloos flexibel’,
aldus Hertogs, die eraan toevoegt dat er
ook buiten kan worden lesgegeven als
het weer dat toelaat. Op de vraag of dit
wellicht wat vrij en chaotisch is, antwoordt
ze dat dit niet het geval is. ‘Nee hoor, elke
schooldag heeft bij ons een vast ritme
met rustmomenten. Rust, regelmaat en
reinheid zijn onze basisprincipes.’ |

naar school!
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Morbi turpis
leerlingenzorg

Certificaat voor

mantelzorgvriendelijke
scholen
Tekst: Martin van den Bogaerdt

H

et certificaat Mantelzorgvriendelijke School is
een initiatief van Care2Share, een project dat
tot doel heeft om meer aandacht te genereren
voor jonge mantelzorgers. Dat zijn niet alleen
jongeren die thuis iemand verzorgen, bijvoorbeeld een
zieke ouder of een gehandicapt broertje of zusje, maar ook
kinderen die zich zorgen maken over de situatie waarin zij
en hun naasten zich bevinden. ‘Ze beseffen niet altijd dat
ze mantelzorger zijn, en weten vaak ook niet de weg naar
ondersteuning’, meldt Care2Share.

Opa heeft kanker
Pantarijn Kesteren in het gelijknamige dorp in de Betuwe
heeft het certificaat net binnen, vertelt docent verzorging
Rieneke van Laarhoven. Het is de tiende school met dit
certificaat. Het gaat volgens Van Laarhoven om meer dan
alleen de weg wijzen naar instanties. ‘Een leerling kan zich
zorgen maken over zijn opa die net te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft. Dat kan verklaren waarom die leerling afgeleid is in de les, emotioneel reageert of misschien
wel ruzie maakt.’
Het is belangrijk, zo benadrukt zij, dat de docenten en de
klas zich bewust zijn van het feit dat een leerling mantelzorger is. ‘Als ik het thema bespreek, merk ik dat er veel
verhalen loskomen. Leerlingen krijgen meer begrip voor
elkaar.’ Van Laarhoven ziet het certificaat als een katalysator

Er komen steeds meer mantelzorgvriendelijke scholen. Een voorbeeld
is de hiervoor gecertificeerde locatie
Kesteren van de openbare Regionale
Scholengemeenschap Pantarijn.

‘Leerlingen krijgen meer
begrip voor elkaar’
van een groter proces dat
past bij het karakter van
het kleinschalige Pantarijn,
dat ongeveer 290 leerlingen telt. ‘Het is hier veilig,
leerlingen en ouders
waarderen dat.’
Care2Share reikt niet
alleen de certificaten
Mantelzorgvriendelijke
School uit, maar verzorgt bijvoorbeeld ook
theatervoorstellingen op
scholen. Meer informatie staat op de website
care2share.nu. |

Hoe herken je jonge mante

lzorgers?

vroeg zelfstandig
meer levenswijsheid
meer begrip tonen
voor anderen
aanleren praktische
vaardigheden

overbelast zijn; vermoei
dheid,
slechte concentratie,
piekeren
en gespannen zijn en
(vage)
lichamelijke klachten
zich te verantwoordelijk

voelen

door mantelzorgtake
n minder
tijd over voor sociale
contacten,
school, werk, hobby’s
en sport.

Mantelzorg meer dan afwassen en stofzuigen
Eén op de tien scholieren in het
voortgezet onderwijs is mantelzorger. Ze zorgen voor een familielid
dat bijvoorbeeld chronisch ziek is.
Belangenorganisatie Mezzo wil dat
gemeenten jongeren onder de 18
niet meer als mantelzorgers inzetten. Nu doen gemeenten dat wel,
omdat ze vinden dat kinderen ook
huishoudelijke taken kunnen ver-
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richten, zoals afwassen of stofzuigen. Directeur Liesbeth Hoogendijk
zei voor de zomervakantie op Radio
1 dat het veel verder gaat dan een
paar uurtjes extra werken in huis
en dat deze kinderen het zwaarder
hebben dan leeftijdgenoten die in
een gezond gezin opgroeien. ‘We
zien vaak dat het kinderen zijn die
zich extra zorgen maken en die
zorgen mee naar school nemen. Ze

hebben op veel te jonge leeftijd een
verantwoordelijkheid die niet bij
hen hoort.’
De actualiteitenrubriek Nieuwsuur
heeft op 3 juni een reportage uitgezonden over de 21-jarige Camar
Bohnen die sinds haar negende
voor haar gehandicapte broer Duco
zorgt. U kunt de uitzending terugkijken via nos.nl (zoek op ‘mantelzorg’).

Vernieuwd vmbo

Morbi turpis

Gevaren uit
digitale wereld

Digitale inbraak Edu-IX

Het is hoog tijd dat het onderwijs cyberrisico’s
serieus neemt, vindt Henri Damen van VOS/ABB’s
verzekeringspartner Aon. ‘De totale schade die
hiermee samenhangt, is tegenwoordig in Nederland
net zo groot als die van brand.’
Tekst Martin van den Bogaerdt

I

n gesprekken met onderwijsbestuurders en -managers merkt Henri
Damen dat er in het onderwijs nog
nauwelijks aandacht is voor cyberrisico’s. Als voorbeelden noemt hij datalekken
als gevolg van digitale inbraken of malafide
mailtjes en het ongemerkt importeren van
ransomware. Dat laatste is kwaadaardige
software die computersystemen platlegt.
De slachtoffers krijgen pas weer toegang tot
hun bestanden als ze de internetcriminelen
een bepaald bedrag betalen. ‘De politie adviseert altijd dit niet te doen, maar ondertussen kun je helemaal niks meer. Ransomware
maakt een enorme opmars. Er zijn tegenwoordig wel tienduizenden digitale sleutels
bekend om systemen weer open te }}

Voor de zomervakantie werd bekend
dat er was ingebroken in het centrale
registratiesysteem Edu-IX.
Diverse leveranciers van digitale
leermiddelen, zoals Iddink en Van
Dijk, maken gebruik van Edu-IX. Het is
mogelijk dat door de digitale inbraak
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en het versleutelde wachtwoord van accounts zijn
ontvreemd. De distributeurs maakten
in reactie op de hack wachtwoorden
onbruikbaar. Scholen en leerlingen zijn
over het voorval geïnformeerd. Het incident is tevens gemeld bij de politie en
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Meldplicht datalekken
Of een datalek moet worden gemeld bij
de AP, is afhankelijk van de (potentiële)
impact van het datalek op de bescherming van de persoonsgegevens en de
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De AP kan een boete geven als een
datalek ten onrechte niet is gemeld. De
maximale boete is 820.000 euro.
Meer informatie staat op de website
autoriteitpersoonsgegevens.nl (home>melden>meldplicht datalekken).

naar school!
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Cyberrisico’s

maken, maar het is maar de vraag of de
juiste sleutel voor jouw systeem erbij zit’,
aldus Damen.

Buitengewoon serieus probleem
Het vreemde is, vindt hij, dat iedereen zich
wel bewust is van de risico’s van bijvoorbeeld brand, maar nog nauwelijks van
cyberrisico’s, terwijl de schade die hierdoor
ontstaat volgens hem tegenwoordig in
Nederland net zo groot is als die van brand.
‘Als het computersysteem van een school
door ransomware platgaat, heb je een
buitengewoon serieus probleem. Bij een
datalek kunnen financiële en privacygevoelige gegevens op straat komen te liggen.
Dat wil je als school natuurlijk niet. Denk niet
alleen aan financiële gevolgen, maar ook
aan reputatieschade. Misschien komen er
na zo’n affaire wel minder leerlingen naar
jouw school. Het kan zomaar zijn dat zulke
kwesties bestuurders de kop kosten.’

‘Het is de verantwoordelijkheid van de school om hier wel
beleid op te hebben. Ik hoor nog wel eens dat er op advies
van brancheorganisaties wordt gewacht, maar daar kom
je als bestuurder niet mee weg als het misgaat. Het kan
beginnen met een A4’tje met gedragsregels. Bijvoorbeeld
over hoe personeel zorgvuldig omgaat met wachtwoorden,
dat je je laptop niet onbeheerd laat aanstaan en dat je USBsticks niet laat rondslingeren. Dat zijn stuk voor stuk tips
waarvan je denkt dat ze niet meer dan logisch zijn, maar
toch zie ik vaak dat scholen er helemaal niets over hebben
afgesproken. Het begint dus echt met bewustwording en
het opstellen van beleid!’ |

A4’tje met gedragsregels

Stappenplan

Uit de gesprekken die Damen op scholen
voert, komt vaak naar voren dat als gevolg
van het ontbreken van bewustzijn over
cyberrisico’s er geen beleid is op dit vlak.

Een programma voor het verbeteren van de veiligheid van digitale netwerken en de bescherming van
de privacy begint met de volgende stappen.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn
op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan
de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze plicht geldt
sinds 1 januari 2016 ook voor scholen.
Deze nieuwe wetgeving heeft geleid tot aanpassingen
in het Model privacyreglement verwerking leerlinggegevens en het Model privacyreglement verwerking
personeelsgegevens. Aan de modellen is een modelprocedure voor de meldplicht datalekken toegevoegd.
Verder zijn het Modelprotocol sociale media en de
Modelregeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen geüpdatet. De aangepaste modellen
staan op www.vosabb.nl (home>downloads).

• Identificeer, classificeer en kwantificeer het gebruik
van informatie en elektronische processen, inclusief
de afhankelijkheid van externe providers.
• Implementeer best practices op het gebied van risicomanagement in samenhang met ICT-beveiliging,
informatiebeveiligingsbeleid en bedrijfsprocedures.
Denk hierbij ook aan toewijzing van aansprakelijkheid.
• Train en monitor werknemers, externe providers en
andere partners met betrekking tot best practices op
het gebied van informatiebeveiliging en risicomanagement.
• Bepaal de mogelijke financiële impact van netwerken privacyrisico’s.
• Bepaal welke netwerkrisico’s en privacyrisico’s
uw school kan dragen en hoeveel u eventueel wilt
verzekeren.
• Controleer bestaande verzekeringspolissen op de
mogelijke dekking voor netwerk- en privacyrisico’s.
• Overweeg om een op maat gemaakte verzekering
af te sluiten. Dit om financiële risico’s af te dekken en
om het risico van een inbreuk op de bestuurlijke verplichting van het management en het schoolbestuur
te beperken.

Let op: de modellen zijn alleen beschikbaar voor leden
van VOS/ABB!
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van
08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meer informatie op www.vosabb.nl (zoek op
‘cyberrisico’). Informatie Aon: Henri Damen,
06-13817417, henri.damen@aon.nl, Ruud van Houten,
06-14875425, ruud.van.houten@aon.nl.

Nieuw model meldplicht datalekken
De Helpdesk van VOS/ABB heeft een nieuw model
gemaakt voor de meldplicht van datalekken. Naar
aanleiding van nieuwe wetgeving zijn ook modellen
voor privacyreglementen geactualiseerd.
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‘Ransomware en
datalekken kunnen
enorme schade opleveren’
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Excursietip!
Het Museon in Den Haag

Tekst: Lucy Beker Beeld: Het Museon

Gefopt!
Het is een illusie
Is het echt of is het magie?
Niet alles is wat het lijkt. Soms
zijn het je eigen ogen die je
op het verkeerde been zetten.
Of zijn het je hersens? De
tentoonstelling ‘Illusions’ in
het Museon zal uw leerlingen
verbazen. Een heel andere kijk
op biologie en techniek.

Er staan – tot en met 5 maart 2017 - mooie
illusies opgesteld in het interactieve museum in Den Haag, zowel grote als kleine.
Denk aan een bodemloze put en een
Ames-kamer: optisch bedrog. Voor de scholen biedt het museum er diverse activiteiten
bij. Zo is er een Illusions-speurtocht voor
de groepen 5/6 en 7/8, waarin de kinderen
ontdekken hoe ze gefopt worden door de
illusies. Hoe komt het dat je zintuigen in de
war raken? Voor het voortgezet onderwijs
is een onderzoeksroute ‘Illusions onder de
loep’, op twee niveaus: vmbo en brugklassen. Deze leerlingen gaan onderzoeken
hoe zintuigen en hersenen werken en hoe
de illusies daar gebruik van maken. Bij binnenkomst worden ze nog gefopt, bij vertrek
weten ze hoe zulke waarnemingsfouten
ontstaan.
Naast deze leuke schoolreisjes heeft het
Museon nog veel meer te bieden. Er is een
uitgebreid programma aan museumlessen
die aansluiten bij allerlei schoolvakken, zoals
biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en
techniek. Die lessen zijn er zowel voor
primair als voortgezet onderwijs. Sommige daarvan sluiten ook weer aan op de

Illusions-tentoonstelling, zoals de museumles
‘Ontdek en bouw illusies’. Dan gaan kinderen
van groep 5/6 zelf een 3D-illusie bouwen.

One planet
Medio oktober is ook een nieuwe permanente tentoonstelling in het Museon
gereed: One planet. Dit wordt een interactieve ontdekkingsreis langs mondiale
uitdagingen en oplossingen. Het gaat over
energie, voedsel, drinkwater en klimaat. Een
moderne expositie die echt gericht wordt
op schoolklassen, zowel van primair als
voortgezet onderwijs.

Zo ontdek je hoe
waarnemingsfouten ontstaan
Gaat u met uw klas met de trein naar Den
Haag, dan kunt u gebruikmaken van de
Schooltoer van NS en CJP, die korting
oplevert. Meer informatie en het uitgebreide overzicht van museumlessen vindt u op
www.museon.nl. U kunt ook mailen naar
educatie@museon.nl. |
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Hoe zit het
nu
precies?
1
3

Min-max-contracten
Mogen openbare
schoolbesturen in het
primair onderwijs een
min-max-contract of een
bindingscontract aan hun
werknemers aanbieden?

In principe niet. Uitsluitend
schoolbesturen in het bijzonder
onderwijs kunnen werknemers
een min-max-contract of een
bindingscontract aanbieden. Er is
één uitzondering, die geldt voor
een openbaar schoolbestuur
dat besluit om de regelgeving
voor vervangingsbeleid voor het
bijzonder onderwijs toe te passen.
In dat geval zijn deze contracten
wel mogelijk.
Een min-max-contract houdt in
dat schoolbestuur en werknemer
een minimum en een maximum
afspreken voor de arbeidsomvang. Het schoolbestuur is
verplicht om de werknemer in
ieder geval de minimum overeengekomen uren op te roepen.
De werknemer is in principe
verplicht om gehoor te geven aan
een oproep tot het afgesproken
maximumaantal uren.
Een bindingscontract houdt in dat
een werknemer voor ten minste
één uur in dienst komt. Dit uur
kan niet worden ingezet voor de
klas, maar moet worden ingezet
voor professionalisering, duurzame inzetbaarheid en teamactiviteiten. Het bindingscontract kan
tijdelijk worden uitgebreid wanneer er sprake is van onvoorziene
en onplanbare vervanging van
een tijdelijke werknemer.
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2

Zorgverlof

Kilometervergoeding
Hoe ziet de kilometervergoeding woon-werkverkeer
voor vervangers in het primair
onderwijs eruit?
Onder de oude CAO PO hadden
vervangers recht op een kilometervergoeding van maximaal 21,5
kilometer enkele reis. In de nieuwe
cao is dit verruimd naar 34,5 kilometer enkele reis. De vergoeding
woon-werkverkeer is een forfaitaire vergoeding (een vast bedrag)
waarbij al rekening is gehouden
met eventuele avondbijeenkomsten en het terugkomen op een
studiedag.

Voor welke kring van
personen kan een werknemer
zorgverlof krijgen?
In de oude CAO PO en CAO VO
was bepaald dat werknemers verlof
konden krijgen met behoud van
salaris om noodzakelijke zorg in
verband met ziekte te verlenen aan:
• de echtgenoot, geregistreerd
partner of samenwonende
partner;
• een inwonend kind van wie de
werknemer de ouder is;
• een inwonend kind van de
partner;
• een pleegkind;
• een bloedverwant in de eerste
graad, niet zijnde een kind
(vader of moeder)
De kring van mensen voor wie
een werknemer kortdurend zorgverlof mag opnemen is met de
nieuwe cao uitgebreid. Een werknemer heeft hier nu ook recht op
als hij moet zorgen voor:
• iemand die deel uitmaakt van
zijn huishouding
• iemand met wie hij anderszins
een sociale relatie heeft, voor
zover de verzorging redelijkerwijs door hem moet worden
verleend.

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.

vraag & antwoord

5
4

Kopie paspoort
Mogen scholen om een
kopie van het paspoort van
leerlingen vragen?
Nee. Alleen de volgende instanties mogen om een kopie van
een paspoort vragen: overheid,
banken, notarissen, casino’s en
zorgverleners zoals apotheek,
huisarts, zorgverzekeraar. Deze
instanties moeten de kopie veilig
opslaan en na verloop van tijd
(maximaal vijf jaar) verwijderen.
Scholen mogen wel een paspoort
ter inzage vragen voor identificatie, maar ze mogen geen kopie
maken. Wel mogen scholen het
Burgerservicenummer (BSN) van
een leerling noteren en bewaren.

?

Cameratoezicht
Is cameratoezicht op school
toegestaan?
Ja, een school mag gebruikmaken
van cameratoezicht onder de
volgende voorwaarden:
• Het cameratoezicht heeft een
gerechtvaardigd belang, zoals
de beveiliging van eigendommen of de bescherming van
leerlingen, leerkrachten en
bezoekers.
• Het cameratoezicht moet
noodzakelijk zijn omdat de
school het doel niet op een
andere manier kan bereiken.
• De school moet eerst nagaan
of er geen andere mogelijkheid
bestaat, die minder ingrijpend
is voor de privacy is.
• Het cameratoezicht mag niet
op zichzelf staan; het moet
onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.
• De school moet eerst een
privacytoets uitvoeren. Dit
betekent dat de school de
belangen van de leerlingen,
leerkrachten en bezoekers afweegt tegen het eigen belang.
• De school moet de medezeggenschapsraad bij de plannen
betrekken.
• De school moet ervoor zorgen
dat iedereen weet dat er een
camera hangt. Bijvoorbeeld
door bordjes op te hangen.
• De school mag de camerabeelden niet langer bewaren
dan noodzakelijk is. Richtlijn is
maximaal vier weken. Wanneer
er een incident is vastgelegd
zoals diefstal, dan mag de
school de betreffende beelden
bewaren tot dit is afgehandeld.

6

Sponsoring
Mogen scholen zich laten
sponsoren?
Ja, dat mag onder bepaalde
voorwaarden. Onder sponsoring
wordt verstaan dat scholen geld,
goederen of diensten van bedrijven en/of instellingen aannemen
om extra schoolactiviteiten en
buitenschoolse activiteiten te kunnen financieren. Voor scholen een
kans om leerlingen iets extra’s te
bieden, maar tegelijk een risico op
ongewenste reclame-uitingen.
Sponsorgeld mag daarom alleen
met instemming van de medezeggenschapsraad worden
aanvaard.
Daarnaast moet het sponsorbeleid in het schoolplan en in de
schoolgids worden vermeld. Ook
moet voor ouders duidelijk zijn
dat zij over de sponsoring een
klacht kunnen indienen via de
klachtenregeling van de school.
Verder moet de school zich
houden aan de regels van het
Convenant Sponsoring, dat op de
website van de rijksoverheid te
vinden is. De belangrijkste regels
zijn dat het onderwijs in geen
geval afhankelijk mag worden van
sponsorgeld en dat de inhoud
van het onderwijs niet mag worden beïnvloed.

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 relevant zijn voor het onderwijs.

Meritocratie
Op weg naar een nieuwe klassensamenleving
Auteur: Paul de Beer | Uitgever: Amsterdam University
Press, 2016 | Aantal pagina’s: 254 | Prijs: € 29,95 |
ISBN: 9789462983397

Paul de Beer (1957) is hoogleraar arbeidsverhoudingen
aan de Universiteit van
Amsterdam. In zijn boek
beschrijft hij de meritocratische samenleving, waarin
mensen hun maatschappelijke positie verwerven
op basis van hun eigen verdiensten. In zo’n samenleving kunnen slimme kinderen van laagopgeleiden ook
naar de universiteit. Volgens
De Beer is dit in Nederland
nog geen realiteit. Succes
in het voortgezet onderwijs
blijkt sterk afhankelijk van
de opleiding van de ouders.
Kinderen van hoogopgeleiden komen nog altijd
hoger uit, ook als ze niet zo

slim zijn, doordat ze betere
ondersteuning krijgen.
Mondt de meritocratie uit
in een nieuwe klassensamenleving, waarin de
scheidslijnen nog scherper
en hardnekkiger zijn dan in
de voorbije industriële samenleving? De Beer noemt
het de keerzijde van het
meritocratische ideaal.

Emowijzer
Samen praten over wat je voelt
Auteur: Yvonne C. Franssen | Uitgever: SWP Amsterdam, 2016 |
Prijs: € 14,90 | ISBN: 9789088506789

De Emowijzer
is een hulpmiddel voor
(professionele) opvoeders
om met jonge
kinderen te
praten over
hun gevoelens. Jonge
kinderen hebben daar vaak
moeite mee, ze uiten zich
door te schreeuwen, te
huilen of juist heel stil te zijn.
Op de Emowijzer staan 16
poppetjes met gezichtjes
die voor kinderen herkenbare gevoelsuitdrukkingen
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hebben, en in het midden
een klein schommeltje. In
gesprek met een kind wijs
je met het schommeltje het
poppetje aan dat voelt wat
jij voelt. Het kind mag daarna ook met het schommeltje aanwijzen wat het voelt
en zo kun je het gesprek op
gang brengen. Naast het
boek zijn er nog workshops,
lezingen en trainingen om
de Emowijzer optimaal
te kunnen gebruiken. De
scholing wordt op maat
gemaakt.
Kijk op emowijzer.nl.

Onderwijs en opvoeding
in een stedelijke context
Auteurs: Ruben Fukkink en Ron Oostdam | Uitgever:
Coutinho, 2016 | Aantal pagina’s: 300 | Prijs: € 29,50 |
ISBN: 9789046905296

Dit boek van Fukkink en
Oostdam, hoogleraren aan
de Universiteit van Amsterdam, gaat over ‘urban education’, oftewel onderwijs
en opvoeding in de grote
stad. De auteurs vertalen
de theorie naar de praktijk.
Ze betogen dat leraren op
stadsscholen niet alleen
startbekwaam, maar ook
‘stadsbekwaam’ moeten
zijn. Zij hebben specifieke
kennis en vaardigheden
nodig, onder meer voor het
omgaan met de grote diversiteit in de stadsscholen:
superdiversiteit, zoals de
auteurs het noemen. Alleen
al in Amsterdam-Zuidoost
wonen ruim 170 nationaliteiten, gezinnen met grote
verschillen in culturen en

gewoonten. De grote stad
biedt de stadskinderen
risico’s, maar ook kansen.
Om die kansen te kunnen
benutten, is een goede samenwerking nodig tussen
de professionals en andere
sleutelfiguren die met de
stadsjeugd omgaan.

Handboek School in de samenleving
Auteur: Peter de Vries | Uitgever: CPS, 2015 | Prijs: € 44,90
| Aantal pagina’s: 160 | ISBN: 978-90-6508-662-4

Past uw school in deze tijd?
Dat is de vraag die auteur
Peter de Vries in dit boek
centraal zet. Hij laat zien
hoe essentieel het is dat
scholen zich bewust zijn
van de samenleving. De wereld verandert in sneltreinvaart en scholen moeten
zorgen dat hun onderwijs
daarbij blijft aansluiten. De
Vries, die onderwijsadviseur
is, introduceert daarom
het begrip ‘de samenlevingsgerichte school’, die
kan inspelen op actuele ontwikkelingen en leerlingen
de kennis en vaardigheden
meegeeft die nodig zijn in
de samenleving van nu en
in de toekomst. Dit boek is
een echt handboek voor
schoolleiders en leraren,

met niet alleen theoretische achtergronden, maar
ook concrete voorbeelden, handvatten en een
stappenplan om een school
‘samenlevingsgericht’ te
maken.

juridisch advies

Ziekte en disfunctioneren
Mr. Céline Haket - Adriaansen
juridisch adviseur helpdesk VOS/ABB

De casus
Een groepsleerkracht werkt al geruime
tijd in het primair onderwijs, maar ze is al
diverse keren uitgevallen wegens ziekte. In
2009 meldt ze zich weer ziek. Begin 2010
voert een arbeidspsycholoog een onderzoek uit waaruit blijkt dat deze werknemer
niet meer geschikt is voor de functie van
groepsleerkracht. Er zijn geen aanwijzingen
voor ziekte- en/of arbeidsongeschiktheid,
maar er is wel sprake van een verminderd
werkniveau, aldus de arbeidspsycholoog.

Kan er tijdens een periode van ziekte worden
geconcludeerd dat een werknemer niet meer
functioneert? Deze vraag heeft de Centrale Raad
van Beroep beantwoord bij een ontslagzaak van een
groepsleerkracht.
over de voortgang. De voortgang moet tussentijds worden geëvalueerd
en de werkgever moet de werknemer informeren over de consequenties
van het uitblijven van verbetering. Als die verbetering inderdaad uitblijft,
mag worden geconcludeerd dat de werknemer nog steeds disfunctioneert.
Alleen dan is ontslag op grond van disfunctioneren mogelijk.

De uitspraak
In augustus 2010 besluit de werkgever in dit
geval niet meer in te zetten op re-integratie
(bij hersteld-melding), mede op advies van
de bedrijfsarts. De groepsleerkracht wordt
ontslagen op grond van ongeschiktheid
voor de functie. Dit ontslagbesluit is met
name gebaseerd op de uitkomst van het
arbeidspsychologisch onderzoek. De
groepsleerkracht maakt bezwaar tegen het
ontslag.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de werkgever in deze casus het
ontslag niet uitsluitend mocht baseren op de uitkomst van het arbeidspsychologisch onderzoek, omdat de leerkracht ten tijde van dat onderzoek
nog ziek was. Daardoor zijn de prestaties tijdens het onderzoek mogelijk
negatief beïnvloed. Daarnaast heeft de werknemer goed gefunctioneerd
voordat zij uitviel wegens ziekte. Toen ze beter was, mocht ze niet meer
terugkeren in haar eigen functie, waardoor zij niet de kans heeft gekregen
om haar functie als groepsleerkracht op voldoende niveau te kunnen uitoefenen. Er is ook geen verbetertraject aangeboden. Voor de Centrale Raad
van Beroep is de conclusie helder: het ontslag wegens disfunctioneren kan
geen stand houden.

De overweging
De Centrale Raad van Beroep gaat na of de
werkgever zich aan de regels heeft gehouden. Ontslag op grond van disfunctioneren
is pas mogelijk als de werkgever aannemelijk kan maken dat de werknemer inderdaad
niet meer functioneert. Bovendien moet de
werknemer hiervan op de hoogte gesteld
zijn, en voldoende tijd hebben gekregen
om zijn functioneren te verbeteren. Een
verbetertraject behoort minimaal 3
maanden te duren bij een kort dienstverband en minimaal 6 maanden bij
een lang dienstverband.

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 werkgever moet verder nagaan
welke begeleiding noodzakelijk is om
het functioneren te verbeteren. Soms
is dat persoonlijke coaching, maar
het kan ook scholing of interne of
externe begeleiding zijn. Werkgever en werknemer moeten
tijdens het verbetertraject
voldoende contact hebben

naar school!
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HEVO maakt zich STERK voor scholen die
DUURZAAM te EXPLOITEREN zijn, waarin
leerlingen en docenten

BETER PRESTEREN

GELUK voor
HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES
en die wezenlijk bijdragen aan

