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TROTS OP HET
OPENBAAR
ONDERDERWIJS.
School!week 2017.
De campagneweek van het
openbaar onderwijs 20-24 maart.

Wij zijn hét expertisecentrum voor Speciaal- en Voortgezet
Speciaal Onderwijs aan ZML (Zeer Moeilijk Lerende) en EMB
(Ernstig Meervoudig Beperkte) leerlingen.
De Herman Broerenschool is er voor leerlingen vanaf 4 jaar.
Voor leerlingen vanaf 13 jaar is er het Herman Broerencollege.
Wij zijn gevestigd in Delft, Naaldwijk en Monster.
De Herman Broerenstichting zoekt voor de locaties in Delft
een:

LOCATIEDIRECTEUR m/v
Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal DC inclusief
directeurentoelage conform de CAO voor primair onderwijs.
De benoeming zal plaatvinden met ingang van 1 augustus 2017
of zoveel eerder als mogelijk. De aanstelling is in eerste instantie
tijdelijk met zicht op een vaste aanstelling.

INFORMATIE:
Meer informatie over deze vacature kunt u vinden op onze
website www.hermanbroerenschool.nu/info/vacatures
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Thema 2017: ‘Welkom op School!’
De week van 20 t/m 24 maart 2017 staat in het teken
van het recht van elk kind op goed onderwijs. VOS/ABB
organiseert allerlei activiteiten. Doet u ook mee?
Meer informatie
www.openbaaronderwijs.nu
@ikbenwelkom
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Ben & Steven
Ben van der Weijden en Steven van der Meer zitten in het eerste jaar van het vmbo van het
openbare Almere College in Dronten.
Ben: ‘Wij hebben een akkerbouwbedrijf bij Biddinghuizen
met onder andere wortels, bieten, aardappelen en tarwe.
Het is ver fietsen, 28 kilometer. Gelukkig heb ik een elektrische fiets. Ik wil techniek doen, want het is altijd handig
als je zelf machines en trekkers kunt repareren. Wat je als
akkerbouwer ook moet doen, is administratie. Daarom wil
ik naar de middelbare landbouwschool in Emmeloord om
daarna het bedrijf van mijn vader over te nemen. Ik heb
voor het Almere College gekozen omdat ik er al veel over
had gehoord. Mijn zus heeft hier ook gezeten.’

Steven: ‘Wij wonen in Dronten, dus ik hoef niet ver te
fietsen. Later wil ik in de beveiliging gaan werken of bij de
politie. Dat is leuk en spannend. Dat je met collega’s naar
meldingen toe gaat, in de auto met de sirene aan. Mijn
vader wilde ook bij de politie, maar hij werkt nu bij een
technisch bedrijf. Ik wilde al naar het Almere College toen
ik acht was. Ik was toen met mijn broer mee naar een open
dag. We werden vrolijk ontvangen en ik voelde me welkom
hier. Nu zitten we ook nog in een mooi nieuw gebouw!’

Op de pagina’s 26-27 staat een reportage over Het Perron, het nieuwe gebouw van het Almere College in Dronten.
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Meerwaarde
Tijden veranderen. Na een periode met veel aandacht voor
de harde opbrengsten van het onderwijs – taal en rekenen
– wordt de laatste tijd juist weer gewezen op het belang van de ‘zachte’ kant
van onderwijs: de persoonlijke vorming
van een kind. Hoe belangrijk is dat
eigenlijk? Heel belangrijk, want het gaat
om het moreel kompas dat een kind
nog moet ontwikkelen. In dit nummer
betoogt schoolbestuurder Pierre den
Hartog op pagina 13: ‘We kunnen en
willen niet waardenvrij opvoeden’. En
pedagoog Liesbet van Oosten schrijft
in een ingezonden stuk in dagblad AD
dat aandacht voor persoonsontwikkeling zo veel bijdraagt aan een positief pedagogisch klimaat
dat er geen voedingsbodem voor pesten meer is.
Hoe waar deze woorden zijn, zag ik in de praktijk, toen ik een
bezoek bracht aan openbare basisschool De Meerwaarde in
Strijen, een dorp in de Hoeksche Waard. Uit de naam van de
school blijkt al dat het hier gaat om meer dan alleen taal en
rekenen. De aanpak is even simpel als verrassend. De basiswaarden van het leven zijn vertaald in voor elk kind begrijpelijke woorden: ‘Op De Meerwaarde doen we alles aardig, netjes,
rustig’. Het verrassende zit hem in het grote effect ervan op
het gedrag van de leerlingen. Op deze school wordt inderdaad niet gepest, en ook buiten de school blijkt het positieve
gedrag van de kinderen op te vallen. Het effect is zelfs zo
groot, dat andere instellingen in het dorp de waarden van de
openbare school overnemen.
Maar wie beter kijkt, ziet dat het ook weer niet zo heel simpel
is. Er is alleen werkelijk effect als er continu aandacht is voor
de invulling van de waarden ‘aardig, netjes, rustig’. De school
besteedt er wekelijks aandacht aan in alle klassen en maakt zo
van de kernwaarden van openbaar onderwijs een echte meerwaarde, die helemaal past in de huidige tijdgeest. Ouders zijn
zoekende naar een manier om op te voeden met een moreel
kompas, nu de maatschappij is ontkerkelijkt. Er is behoefte aan
een concrete invulling van de grote waarden van het leven. Dat
is precies wat obs De Meerwaarde zo succesvol aanbiedt.
Ik weet dat er niet alleen in Strijen aandacht is voor waarden. Overal heeft het openbaar onderwijs de kernwaarden
omarmd. Maak ze concreet en vooral: laat de meerwaarde
ervan zien aan de buitenwereld. Een mooi moment daarvoor
is de actie School!Week, van 20 tot en met 24 maart, de week
waarin we samen campagne voeren voor het openbaar
onderwijs. Hoe meer actie, hoe sterker het geluid van het
openbaar onderwijs. Doet u ook mee?
Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl

4

NAAR SCHOOL!

INHOUD

Inhoud
16

10

10

Werken met waarden

15

School!Week 2017

16

Het bewust werken met kernwaarden heeft een groot positief effect
op het gedrag van leerlingen. Dat
merkt het team van obs De Meerwaarde in Strijen.

Het jaarlijkse feest van het openbaar
onderwijs wordt gevierd van 20 tot
en met 24 maart. Een campagne
om de kernwaarden openbaar
onderwijs bekender te maken.

School is waardegemeenschap
Hans Boutellier heeft een boodschap voor toezichthouders: kijk niet
alleen naar de bedrijfsvoering, maar
ook naar de rol van de school als
waardegemeenschap.

18

Humanistisch onderwijs
De Amsterdamse Mavo, net gestart
met 34 leerlingen, is een school op
humanistische grondslag. Wat houdt
dat in de praktijk in? Een gesprek
met de bevlogen schoolleiding.

20 Polarisatie
Hoe ga je in het onderwijs om met
polarisatie? Filosoof en trainer Bart
Brandsma legt uit hoe je de angel
eruit kunt trekken.

22

26

18

Het lerarenregister
Is het een vloek of een zegen? De
meningen over het lerarenregister
zijn verdeeld, maar op het Rembrandt College in Veenendaal zijn de
reacties positief: ‘Het maakt leraren
weer trots op hun vak’.

31

24

Scholen experimenteren

26

Het schoolgebouw

28

29

Er wordt volop geëxperimenteerd
door de scholen (po en vo) die meedoen aan het Experiment Regelluwe
Scholen. Van vaste instroommomenten voor kleuters tot een nieuw
maatschappelijk vak.

Het Almere College heeft een splinternieuw gebouw betrokken, Het
Perron, dat gedeeld wordt met een
christelijke vo-school en een MBO.
Een fotoreportage vanuit Dronten.

Rubrieken

Schatkistbankieren

9

Ook openbare scholen mogen gaan
schatkistbankieren. Wat houdt dat
precies in en waarom is dit zo’n
belangrijk besluit van staatssecretaris Dekker?

31

Promoties
Twee interessante promotieonderzoeken. Eén gaat over het effect van
een hogere inschaling van leraren
in de Randstad, het ander over het
effect van meer autonomie voor
leerkrachten.

30 Goedemorgen
U kunt meedoen aan de ontwikke-
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32

34

35

Wij gaan naar school
Ben & Steven, Dronten
Schoolnieuws
in het kort
Column
Hans Teegelbeckers
over gelijke kansen
Excursietip
Van Gogh Museum
Amsterdam
Hoe zit het nu precies?
De antwoorden op
veelgestelde vragen
Nieuw in de boekenkast
Selectie uit publicaties
voor het onderwijs
Juridisch advies
Arbeidsovereenkomst
of aanstelling?

ling van een nieuwe app voor het
voortgezet onderwijs: Goedemorgenopschool! Een dagelijks aanbod
voor lessen over burgerschap en
zingeving.
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Koninklijke belangstelling
voor LEGO-lokaal

Foto: Martin van den Bogaerdt

Op openbare basisschool West
in Capelle aan den IJssel krijgen
kinderen les in een speciaal LEGOlokaal. Koning Willem-Alexander
en koningin Máxima vinden dit zo
bijzonder, dat docent Johan Hof voor
hun nieuwjaarsreceptie in het Paleis
op de Dam in Amsterdam werd
uitgenodigd.

De LEGO Education Innovation Studio, zoals de LEGOklas officieel heet, is groter dan een normaal lokaal en
is ingericht met grote tafels en LEGO-kasten. De docent
achter dit idee is Johan Hof, die lesgeeft aan groep 7. ‘Eigenlijk hebben we LEGO uitgedaagd, want er wordt altijd
gezegd dat je alles kan doen met LEGO. Als zij denken
dat er onderwijs mee gegeven kan worden, laat dat dan
maar zien. En ze hebben gelijk’, aldus Hof. Inmiddels heeft
OBS West een volgende stap gezet met de ‘klas van de
toekomst’, een groot lokaal met vernieuwende leermiddelen en technische toepassingen. Er wordt gewerkt in
groepen, waarbij het accent ligt op ontdekken en ervaren
en doorgaande leerlijnen.
Op de website van de school staat meer informatie:
www.obswest.nl. De regionale zender RTV Rijnmond
heeft in januari aandacht besteed aan het vernieuwende onderwijsconcept van obs West: www.rijnmond.nl.

Meer weten over Reglement
Participatiefonds?
Op 16 maart is er in ons kantoor in Woerden een gratis
bijeenkomst over het Reglement Participatiefonds (Pf).
Het Pf geeft een presentatie over de wijze waarop en op
welke grondslag het vergoedingsverzoek moet worden
ingediend en hoe de toetsing plaatsvindt. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met
het indienen van vergoedingsverzoeken.
De bijeenkomst is op donderdag 16 maart van 13 tot 16
uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Deelname is gratis. Let op: alleen leden van VOS/ABB hebben
toegang (niet-leden kunnen dus niet deelnemen). U kunt
zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst Participatiefonds’. Vermeld in uw
mail de organisatie waarvoor u werkt.
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Korting bij Brackmann
Aanbestedingsspecialist
Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten,
kunnen voor aanbestedingskwesties terecht bij Brackmann Aanbestedingsspecialist. Met dit kantoor in
Rotterdam zijn afspraken gemaakt over gereduceerde
tarieven die alleen voor VOS/ABB-leden gelden.
Het onderwijs krijgt in toenemende mate te maken met
nationale en Europese aanbestedingen. Lange tijd zijn
omissies in de jaarrekeningen gedoogd, maar wij zien
dat de touwtjes wat dit betreft steeds strakker worden
aangetrokken.
Eerder werkte VOS/ABB voor aanbestedingskwesties samen met bureau Poelmann van den Broek in Nijmegen.
Dit bureau is echter gestopt met aanbestedingsrecht.
Dit was reden om op zoek te gaan naar een nieuwe
samenwerkingspartner. Dat is Brackman Aanbestedingsspecialist geworden, een organisatie die zich volledig
richt op aanbestedingsrecht en goede kennis heeft van
het onderwijs. De Helpdesk van VOS/ABB kan er voor
ingewikkelde kwesties terecht voor advies. Bovendien
stelt Brackmann Aanbestedingsspecialist een voorbeeldformat van een selectieleidraad, gunningsleidraad en een
inschrijvingsleidraad beschikbaar.
Er zijn ook afspraken gemaakt over gereduceerde tarieven voor dienstverlening en cursussen. Deze tarieven
zijn exclusief voor VOS/ABB-leden. Ook kan Brackmann
Aanbestedingsspecialist voor een vast VOS/ABB-ledentarief aanbestedingsdocumenten beoordelen.
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot
12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ook excellent?
Scholen in het primair,
voortgezet en speciaal
onderwijs kunnen zich aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2017-2019.
Het predicaat Excellente School wordt gezien als een
erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien kan
het worden beschouwd als een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: schoolleiding, leraren,
leerlingen en ouders. Het belangrijkste doel van het
traject is om de onderwijskwaliteit te verbeteren door
kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen.
Aanmelden kan via www.excellentescholen.nl
(tot vrijdag 24 februari 12.00 uur).
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Vinger opsteken
vergroot
ongelijkheid

Leerlingen die hun
vinger opsteken als ze
het antwoord op een
vraag weten? Frans
onderzoek wijst uit dat
dit de sociale ongelijkheid tussen leerlingen
vergroot.
Voor een psychologisch
onderzoek van de
universiteit in de Franse
stad Poitiers werden bijna
duizend leerlingen verdeeld in twee groepen.
Eentje waarin leerlingen
hun vinger opsteken
en een andere groep
waarin de kinderen dat
niet mochten doen als
ze het antwoord wisten.
Het bleek dat leerlingen
uit gezinnen met een
lage sociaaleconomische
status die hun vinger
niet moesten opsteken,
opvallend beter scoorden
dan hun medeleerlingen
uit hetzelfde milieu die
dat wel moesten doen.

Aandacht voor welzijn voorkomt pesten
Als scholen meer aandacht besteden aan het welzijn en de persoonsvorming van kinderen, kan pestgedrag worden voorkomen.
Dat zegt pedagoog drs. Liesbet van Oosten in een opiniestuk in
dagblad AD in januari.
ten geen kans krijgt.
Zij vindt dat persoonsontwikkeling al vanaf
Deze opvatting sluit
groep 1 van de basisschool een verplicht
aan bij de ervarinonderdeel moet zijn van het onderwijscurgen op openbare
riculum. ‘Sterker nog, het belangrijkste onbasisschool De Meerwaarde in Strijen, waar
derdeel’, schrijft Van Oosten. ‘Een kind wordt
structureel wordt gewerkt aan de persoonniet als pester of gepeste geboren. Of een
lijke vorming van kinderen, op basis van
kind die rol aanneemt, hangt sterk af van het
waarden in plaats van regels. Met succes.
pedagogische klimaat waarin het kind zich
Op deze school is het pesten tot bijna nul
ontwikkelt. Protocollen en anti-pestlessen
gereduceerd.
kunnen pesten niet voorkomen.’ Van Oosten
heeft meegewerkt aan een onderzoek van
Lees het artikel over het bewust werken
de Universiteit Twente, waaruit blijkt dat strucmet waarden op obs De Meerwaarde op
turele aandacht voor persoonsontwikkeling
pagina 10 tot en met 14. Een workshop
van kinderen – thuis en op school – de beste
hierover is nu, in het kader van de actie
garanties biedt voor een klimaat waarin pesSchool!Week, met korting aan te vragen.

Pesten wordt niet herkend
Leraren op basisscholen zijn niet
volledig toegerust om pesten aan
te pakken. Dat stelt de Groningse
promovenda Beau Oldenburg in haar
proefschrift Bullying in schools.
Oldenburg ziet weliswaar dat leraren
een verschil kunnen maken als het gaat
om het aantal gepeste kinderen in de
klas, maar ook dat pesten niet altijd
goed wordt herkend. In haar onderzoek
verklaarden sommige leerkrachten dat
zij het gemakkelijk vonden om pesten
aan te pakken, terwijl er in hun klassen
juist veel gepeste leerlingen bleken te
zijn. Daarnaast leken veel leerkrachten
niet goed te weten wat pesten precies
inhoudt. Zij herkenden sommige leerlingen die beweerden gepest te worden
niet als slachtoffers en bestempelden
juist leerlingen die volgens henzelf niet
werden gepest, als slachtoffers.

Wat stemmen leerlingen?
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart organiseert ProDemos de Kinderverkiezingen en de Scholierenverkiezingen.

Voordat de volwassenen mogen stemmen, mogen leerlingen in de groepen 7
en 8 van de basisscholen, in het voortgezet onderwijs en in het mbo eerst hun
stem laten horen. Deze schaduwverkiezingen van 8 tot en met 14 maart geven

Moslimmeisjes moeten
gemengd zwemmen
Ouders kunnen niet weigeren om
hun kinderen mee te laten doen aan
gemengd zwemmen, zo oordeelt het
Europese Hof voor de Rechten van de
Mens.
Het hof oordeelde onlangs over een
kwestie in Zwitserland, waar islamitische
ouders weigerden om hun dochters
mee te laten doen aan gemengd
schoolzwemmen. Zij stelden dat hun
geloof het niet toestaat dat meisjes met
jongens zwemmen. In het oordeel van
het hof staat dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst in deze
zaak weliswaar speelt, maar dat de taak
van de school om te zorgen voor goed
onderwijs en sociale integratie zwaarder
weegt.
Het ging overigens om meisjes die nog
niet in de puberteit zijn.

een indruk van de Nederlandse politiek
zoals die eruit zou zien als jongeren het
voor het zeggen hadden.
Deelnemen kan gratis via
www.scholierenverkiezingen.nl.

NAAR SCHOOL!
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Besparen op sanitaire
producten

Voor dit extra ledenvoordeel van
VOS/ABB kunt u meedoen aan
een collectieve Europese aanbesteding. Zo verzekert u zich van
een rechtmatige aanbesteding en
kunt u straks eenvoudig bij één
leverancier terecht.
Een greep uit het assortiment:
• Dispensers: toiletrolhouders,
handdrogers, zeepdispensers
en luchtverfrissers.
• Supplies: zeepflacons, papieren
handdoekjes, katoenrollen,
inhoud van luchtverfrissers en
toiletpapier.
• Overige producten: toiletborstels, hygiëneboxen en droogloopmatten.
Schoolinkoop voert voor u de
aanbesteding en het contract- en
leveranciersmanagement uit. Er
wordt altijd gewerkt op basis van
solide afspraken over de kwaliteit
van de diensten en de leveringen.
U ontvangt één verzamelfactuur.
Dat is wel zo handig!
Schoolinkoop biedt u al langer
grote voordelen op de inkoop van
kantoorartikelen. Het belangrijkste
voordeel van het ledenaanbod:
uw organisatie kan meer geld
besteden aan goed onderwijs!

Meer weten? Neem contact op
met Cornel Simons van Schoolinkoop via info@schoolinkoop.nl,
073 - 614 00 10. Schoolinkoop
verzorgt voor de profielorganisaties VOS/ABB, Verus, VBS, VGS,
LVGS en ISBO collectieve aanbestedingstrajecten. Meer informatie staat op www.schoolinkoop.nl.
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Bijeenkomst passend onderwijs
Op 21 maart is er bij VOS/ABB in Woerden weer een bijeenkomst over
passend onderwijs.
De bijeenkomst gaat onder meer over leerlingen die zonder onderwijs thuiszitten. Deze
problematiek zal met verschillende casussen
worden toegelicht door adviseur Kees Bor van
Onderwijsconsulenten. Ook komen financiële
kwesties aan bod, waarbij de nadruk zal liggen
op begrotingen van samenwerkingsverbanden.
De bijeenkomst is op 21 maart van 09.45 tot
12.30 uur in ons kantoor in Woerden. Als uw
schoolbestuur of samenwerkingsverband bij
VOS/ABB is aangesloten, is deelname gratis.
Niet-leden betalen 100 euro per persoon
(btw-vrij).

Rozemarijn Boer

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder
vermelding van ‘Bijeenkomst passend onderwijs’. Vermeld in uw mail de
organisatie waarvoor u werkt.Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
door onze beleidsmedewerker Rozemarijn Boer.

Doorstroomrecht voor vmbo’ers
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat het doorstroomrecht
voor vmbo’ers wettelijk regelen. Dat staat in een brief aan de Tweede
Kamer.
‘Leerlingen die de potentie hebben om te slagen op een hoger
onderwijsniveau in het voortgezet
onderwijs, hebben het recht die
uitdaging aan te gaan’, zo schrijft
Dekker. Hij tekent daarbij aan dat
dit geldt voor iedere overgang
in het voortgezet onderwijs, dus
zowel voor vmbo-havo als voor
havo-vwo en het stapelen binnen
het vmbo. In de brief staat ook
dat er eenduidige eisen moeten
komen voor leerlingen die willen
doorstromen. Nu is het nog zo
dat scholen uiteenlopende eisen
stellen. ‘Dit leidt tot onduidelijkheid
en onnodige belemmeringen voor
leerlingen die via de havo door
willen stromen naar het vervolgonderwijs. Een wettelijke verankering
van een doorstroomrecht voor

deze leerlingen geeft duidelijkheid’,
aldus de staatssecretaris. In het
vorige nummer van Naar School!
stond een artikel over de wijze
waarop vo-scholen de doorstroom
nu regelen.

Foto: Martin van den Bogaerdt

Uw organisatie kan als lid van
VOS/ABB via Schoolinkoop fors
besparen op sanitaire producten. Hierbij kunt u denken aan
zeepdispensers, handdrogers
en toiletpapier.

Vmbo-leerlingen hebben het recht
door te stromen.

COLUMN

Algemene
toegankelijkheid
voor gelijke kansen
Honderd jaar
onderwijsvrijheid.
Een mooi moment
om af te stappen van
de hokjesgedachte
van artikel 23. Laten
we om te beginnen in
het gehele funderend
onderwijs algemene
toegankelijkheid
invoeren.

Kiezen we vanuit de hokjesgedachte voor een verdere versplintering van het
onderwijs of willen we goede scholen die allemaal algemeen toegankelijk zijn? Het
laatste, lijkt mij. Met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen wil staatssecretaris Sander Dekker van OCW een moderne interpretatie geven aan grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Het voorstel gaat uit van richtingvrije
planning, omdat het onderwijs daarmee volgens hem meer zal aansluiten bij wat
ouders van nu willen. Het is maar de vraag of dat zo is, want straks gaan we van de
huidige 17 richtingen naar een wildgroei van misschien 1001 varianten. Het wordt
mogelijk om elke bijzondere school te stichten, ongeacht de basis waarop. Wat
denkt u van de al geopperde herinvoering van aparte jongens- en meisjesscholen?
Of een school volgens de principes van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster? Goed idee? Nee natuurlijk! Dit zal de segregatie alleen maar versterken en
allerminst gelijke talenten gelijke kansen geven, terwijl in het onderwijs en ook
daarbuiten juist daar behoefte aan is.

‘Algemene toegankelijkheid is stap
op weg naar concept School!’

HANS TEEGELBECKERS

directeur VOS/ABB

Algemeen toegankelijk en eigen identiteit
Om gelijke talenten daadwerkelijk gelijke kansen te geven, is het nodig om nu eindelijk de algemene toegankelijkheid van het gehele funderend onderwijs wettelijk
te regelen. Nu is het nog zo dat bijzondere scholen met de wet in de hand leerlingen
kunnen weigeren, bijvoorbeeld als ze niet bij de uitgangspunten van de school zouden passen. In het wetsvoorstel wordt helaas niet over algemene toegankelijkheid
gerept. Mijn advies aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer is om het bijzonder
onderwijs gelijk te trekken met het openbaar onderwijs door middel van algemene toegankelijkheid. De pedagogisch-didactische aanpak kan een gelijkwaardige
invloed op de identiteit en schoolkeuze creëren, maar op grond daarvan zal geen
leerling verwijderd kunnen worden.
Algemene toegankelijkheid is een stap op weg naar het concept School! van ons en
de Vereniging Openbaar Onderwijs. Ons ideaal is dat er in de toekomst geen protestants-christelijke, rooms-katholieke of islamitische scholen meer zijn, maar ‘scholen’
van en voor iedereen die aansluiten bij de diverse behoeften die er onder ouders
zijn. Maar dus wel allemaal algemeen toegankelijk, met daarbij aandacht voor burgerschapsvorming en levensbeschouwelijke ontwikkeling, opdat kinderen kunnen
opgroeien tot respectvolle burgers. Minister Jet Bussemaker van OCW ziet dat
gelukkig ook in. Zij pleitte er vorige maand voor tijdens de Nationale Bijeenkomst
Onderwijspacificatie 1917-2017 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.
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Bewust werken met waarden:

GROOT EFFECT

Aardig. Netjes. Rustig. Het zijn sleutelwoorden op openbare
basisschool De Meerwaarde in Strijen. Dankzij deze drie woorden
begrijpt elk kind wat de kernwaarden van de
school zijn. Door de manier waarop de school er dagelijks
mee werkt, is het effect groot. Zó groot, dat al 19 verenigingen en
de gemeente de slogan hebben overgenomen:
‘In Strijen doen we alles aardig, netjes, rustig’.
TEKST: LUCY BEKER
BEELD: RICK KEUS
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‘Als je de waarden
goed vertaalt, heb
je geen regels meer
nodig’
Op De Meerwaarde blijft het niet bij een
mooie slogan. De kinderen zelf vullen de
basiswaarden in. Ze bespreken in de klas
wat ze precies aardig, netjes en rustig
gaan doen. ‘Vervolgens maken we daar
afspraken over en dat zijn dan meteen de
klassenregels’, vertelt directeur Marianne de
Man. ‘We zeggen hier dus niet meer wat er
niet mag, maar we spreken met de kinderen
af hoe we met elkaar omgaan. Aan het
begin van elk schooljaar besteden we daar
veel aandacht aan. Dat helpt bij de vorming
van de groep en het groepsklimaat, en we
hebben er het hele jaar profijt van, want we
kunnen de kinderen erop aanspreken’.
Elke week is er in elke klas een vergadering, waarin de leerkracht met de kinderen
bespreekt hoe het die week is gegaan. Wat
ging er aardig, netjes en rustig? Voorvallen
die daarbij passen, worden opgeschreven
in de weekbrief, die naar de ouders gaat. In
dezelfde klassenvergadering mogen kinderen ook meepraten over de invulling van de
lessen, of hun mening geven over een nieuwe methode. Het is echt een democratische
vergadering, compleet met een voorzitter
en een agenda. Dat begint al bij de kleuters
en in de hogere groepen organiseren de
kinderen het helemaal zelf.

Vriendjesbank
Een van de onderwerpen van gesprek in de
klassenvergadering is vaak de vriendjesbank
die op het schoolplein staat. Een speciaal
bankje, want er is in alle klassen afgesproken dat kinderen die niemand hebben om
mee te spelen en het moeilijk vinden om
contact te maken, daar in het speelkwartier
kunnen gaan zitten. Andere kinderen letten
erop en nodigen zo’n kind uit om mee te
komen spelen. ‘Het werkt echt’, zegt De Man.
‘De kinderen snappen wat de bedoeling is.
Via het bankje worden nieuwe contacten
gelegd, soms zelfs over de groepen heen.
De ervaringen worden weer besproken in
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Marianne de Man en Monique
Vermaat bij hun school:
‘In prettige sfeer stijgen ook de
leerprestaties’.

de klassenvergadering. Daar vertelt zo’n kind
bijvoorbeeld hoe fijn hij het vond dat hij werd
opgehaald van het bankje. Zo leren kinderen
dat ze een ander makkelijk een groot plezier
kunnen doen, als ze maar een beetje oog
voor elkaar hebben.’
Het enthousiasme straalt er vanaf bij directeur Marianne de Man en adjunct-directeur
Monique Vermaat. ‘Ja, het is een feest om
hier te werken, want de resultaten van
ons project ‘Aardig, netjes, rustig’ zijn echt
geweldig’, zeggen ze. ‘Onze trendanalyses
bevestigen dat onze school hoog scoort op
welbevinden en sfeer. Pesten komt hier bijna niet voor, terwijl de leerprestaties stijgen,
want in een veilige en prettige sfeer wordt
harder gewerkt en beter geleerd.’

De boer op
Toch is het nog maar een paar jaar geleden
dat de school startte met het project ‘Aardig, netjes, rustig’. Aanleiding was de work-

‘Regels zonder waarden zijn waardeloos’
Pierre den Hartog is de inspirator, die ervoor zorgt dat veel scholen aan het werk gaan met waarden.
En niet alleen in de Hoeksche Waard, waar hij beleidsmedewerker is van de stichting ACIS, die 20
openbare basisscholen bestuurt. Hij geeft zijn presentatie tegenwoordig op verzoek vaak buiten de
Hoeksche Waard en ook op christelijke scholen.

Den Hartog is blij dat de aandacht voor
waarden in het onderwijs toeneemt.
‘Sinds 2009 zijn scholen zich, op aandringen van de overheid, steeds meer op harde opbrengsten gaan richten. Misschien
was dat nodig, maar ik kreeg het gevoel
dat er iets belangrijks vergeten werd: een
moreel kompas. Over waarden werd niet
expliciet meer gepraat. Scholen hebben
wel regels, maar schoolregels zijn niet
hetzelfde als waarden. Zonder waarden
zijn regels waardeloos. Waarden zijn meer.
Waarden gaan over gewenst gedrag en
idealen en zijn als zodanig de basis van
het leven. We kunnen en willen niet waardevrij opvoeden.’
Opvoeden is meer
Het werd een persoonlijke missie voor
Den Hartog om meer waarden in de
scholen te krijgen. Hij ontwikkelde de
workshop Aan de slag met gedrag, om
schoolteams te helpen de kernwaarden
van openbaar onderwijs bewust en
concreet in te vullen. Die workshop begint
hij steevast met de vraag ‘Waartoe voeden
wij op?’

‘De waarden worden de norm’
Den Hartog: ‘Opvoeden is meer dan
zorgen dat een kind gelukkig wordt en
het is ook meer dan gedrag reguleren. Opvoeden is bouwen aan de samenleving.
Het is onze pedagogische opdracht om
kinderen te helpen zich te ontwikkelen
tot autonome, zelfverantwoordelijke en
sociale burgers. Dan kom je bij waarden
als rechtvaardigheid, weldadigheid, wat
betekent goed doen, en waardigheid,
respect tonen. Het is goed om deze
kernwaarden om te zetten in termen die
kinderen kunnen begrijpen. Het ‘aardig,
netjes, rustig’ van De Meerwaarde werkt,
en een heel dorp beweegt mee. Daar ben

Pierre den Hartog: ‘Opvoeden met een moreel kompas, dat heeft
onze samenleving nodig’.

ik trots op. Een andere school in de Hoeksche Waard,
obs De 3Span in Puttershoek, heeft de letters uit de naam
gebruikt: ‘Samen Positief Aardig Netjes’. In die school
zeggen kinderen soms tegen elkaar: dit is geen SPAN! En
ze kunnen vertellen waarom. Prachtig.’
Den Hartog besluit: ‘Als je de waarden vertaalt en met ouders bespreekt, ontstaat een gemeenschappelijk opvoedkader. Dan voeden we op met een moreel kompas en dat
heeft onze samenleving nodig. Het mooiste is: als je de
kinderen aanspreekt op waarden, zijn regels veel minder
nodig. De waarden worden de norm’.

Ook een waardenworkshop doen?
In het kader van de komende actie School!Week
kunnen scholen, ook buiten de Hoeksche Waard,
met korting de workshop Aan de slag met gedrag aanvragen bij Pierre den Hartog. In deze workshop gaat
Den Hartog in op het werken met waarden versus
het handhaven van regels. De workshop is geschikt
voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Interesse? Stuur dan een mailtje naar denhartog@acishw.nl

NAAR SCHOOL!
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zijn posters opgehangen. Zo breiden de
kernwaarden van obs De Meerwaarde zich
als een inktvlek uit over heel Strijen. ‘Wij zijn
heel wat avondjes op pad geweest, maar
met plezier’, zegt Vermaat. ‘We doen het
omdat we erin geloven, omdat we hiermee
de wereld een klein beetje mooier kunnen
maken.’

Ouderbetrokkenheid 3.0

De vriendjesbank op
het schoolplein heeft
een speciale functie
en elk kind weet dat.

shop Aan de slag met gedrag, verzorgd door Pierre den
Hartog, beleidsmedewerker van Stichting ACIS, het bestuur
van obs De Meerwaarde. Een workshop over de waarden
die het fundament van de samenleving vormen. ‘In die tijd
hadden wij gewoon gedragsregels op school, maar toen
we ze na die workshop tegen het licht hielden, bleken ze allemaal met ‘aardig zijn’ te maken te hebben’, zegt Marianne
de Man. ‘Dat zijn we breder gaan trekken. Het bleek dat als
je de basiswaarden goed vertaalt, je niet veel regels meer
nodig hebt. Alles is gedekt met de zin Op De Meerwaarde
doen we alles aardig, netjes, rustig.’
Na de invoering van de waarden en de invulling ervan
door de kinderen zelf, zag het team de sfeer in de school
verbeteren. Dat viel ook de Inspectie van het Onderwijs
op. De school kreeg in januari 2016 het predicaat Excellent,
mede vanwege het succes van het project ‘Aardig, netjes,
rustig’. Een extra motivatie voor het directieteam om met
het project de boer op te gaan.
‘We willen heel graag dat het verder rolt’, zegt Vermaat. ‘Wat
bij ons zo goed lukt, moet elders ook werken. Bijvoorbeeld
bij sportclubs. Daar komen immers dezelfde kinderen.’ Vermaat en De Man gingen in hun vrije tijd presentaties geven
bij verenigingen en instellingen. Ook legden ze contact met
het gemeentebestuur van Strijen. ‘De wethouder reageerde
heel positief’, vertelt De Man. ‘Zij haakte meteen aan en liet
in het dorp borden plaatsen bij de speeltuin en de skatebaan.’ Op die borden staat de herkenbare lay-out van obs
De Meerwaarde met een iets aangepaste slogan: ‘In Strijen
doen we alles aardig, netjes, rustig’. Inmiddels hebben 19 verenigingen en instellingen de slogan overgenomen en overal

Kijkje in de keuken
Meer weten over het toepassen van waarden in de dagelijkse
schoolpraktijk? Neem dan een kijkje in de keuken op obs De
Meerwaarde. Marianne de Man en Monique Vermaat geven graag
nadere informatie over hun aanpak. Maak een afspraak via
info@obsdemeerwaarde.nl.
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Het blijft niet bij de school en de verenigingen. ‘Steeds vaker horen we dat ouders
thuis ook de regel ‘aardig, netjes, rustig’
toepassen. Logisch, daar werkt het ook’,
zegt Vermaat, die veel belang hecht aan
ouderbetrokkenheid. ‘We willen niet alleen
zenden naar ouders, maar echt verantwoordelijkheid delen. Ouderbetrokkenheid 3.0
noem ik dat. Ons ouderpanel praat mee,
bijvoorbeeld over de aanschaf van een
nieuwe methode, en we peilen regelmatig

‘De kernwaarden
breiden zich als een
inktvlek uit ’
wat de ouders van onze aanpak vinden. We
staan elke ochtend bij de deur om kinderen
en ouders persoonlijk te begroeten. De
eerste dag na de zomervakantie hadden we
een welkomstfeest met rode loper, slingers
en voor elk kind een armbandje met good
luck erop. Dat werd enorm gewaardeerd. ‘
Het past allemaal bij de continue lading
van de waarden aardig, netjes, rustig. ‘Goed
omgaan met waarden, kost tijd’, zegt De
Man. ‘Want het is natuurlijk niet alleen een
poster of een tekst op de muur. Je moet
de waarden steeds levend houden, maar
dat betaalt zich dubbel en dwars terug. We
zien dagelijks het resultaat en we horen het
ook van derden, bijvoorbeeld als we op een
excursie zijn geweest. ‘Wat gedragen jullie
leerlingen zich netjes en aardig’, zeggen ze
dan. Zo’n compliment zetten we natuurlijk
meteen in de weekbrief!’ |

SCHOOL!WEEK

SCHOOL!WEEK 2017

Het feest van het
openbaar onderwijs
Dit jaar wordt de landelijke School!Week gevierd van 20
tot en met 24 maart. De campagneweek heeft tot doel de
kernwaarden van openbaar onderwijs onder de aandacht te
brengen. Overal zetten openbare scholen hun deuren open en
laten ze ouders, buurtbewoners en pers zien wat het unieke
karakter van openbaar onderwijs is. Doet u ook mee?

Landelijke activiteiten
School!Week 2017
Dinsdag 21 maart
Bijeenkomst Welkom op school over
passend onderwijs, met medewerking van onderwijsconsulent Kees
Bor. Ingezoomd wordt op de mogelijkheden om het aantal thuiszitters
te verminderen. Kantoor VOS/ABB,
Woerden, 9.45 - 12.30 uur. Aanmelden:
www.vosabb.nl (agenda).
Discussiemiddag over de School!Gids
en het concept School!, het toekomstconcept voor een school voor álle
kinderen, zonder denominatie. Diverse auteurs van de uitgave School!Gids
leveren een bijdrage. Woerden, 14 uur,
aansluitend buffet.. Meer informatie
op www.openbaaronderwijs.nu en
ww.vosabb.nl.
Woensdag 22 maart
Studiemiddag Diploma Openbaar
Onderwijs, Helmond. Nadere informatie over programma en locatie
volgt op www.openbaaronderwijs.nu.

Foto: Con van Staa

In Houten organiseerden de vijf openbare basisscholen vorig jaar in samenwerking
met FC Utrecht een estafetteloop met aansluitend voetbalclinics. Motto van de dag:
‘Geef de vlam van het openbaar onderwijs door’.

O

p de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u veel
tips om de actieweek in te
vullen. Denk bijvoorbeeld
aan een open huis of een debattoernooi. U kunt ook de Inspiratiebrief Voor
Elkaar! downloaden, die vol staat met
lessuggesties voor het primair onderwijs
en de onderbouw voortgezet onderwijs,
gebaseerd op de internationale rechten
voor het kind. Op dezelfde website kunt u
promotiemateriaal bestellen zoals posters
en kleurplaten. Ook kunt u een kant-enklare presentatie over de kernwaarden
openbaar onderwijs downloaden voor
een ouderavond of teamoverleg, evenals
een checklist voor het opstellen van een
goed persbericht. Het thema van de actieweek is dit jaar: Welkom op school! |

Foto: Jerry Leepel

In Hillegom hield obs Hilmare vorig
jaar open huis in het kader van de
School!Week.

Wij trekken aan de bel! Actie van het
Liliane Fonds om aandacht te vragen
voor het recht op onderwijs van
gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. Scholen ontvangen
een actiepakket, er is lesmateriaal
beschikbaar en u kunt een gastles
aanvragen. Op de actiedag maken
leerlingen één minuut lang samen
kabaal op het schoolplein met toeters
en trommels. Kijk op
www.lilianefonds.nl.
Vrijdag 24 maart
Kinderconferentie Welkom op mijn
school bij het Liliane Fonds in Den
Bosch. Voor leerlingen uit groep 7 of
8, die in de leerlingenraad van hun
school zitten. De deelnemers worden
uitgedaagd mee te denken over het
recht op onderwijs voor alle kinderen.
Meer informatie:
www.openbaaronderwijs.nu.
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Waardegemeenschap
die algemeen belang dient
Interne toezichthouders moeten niet alleen
oog hebben voor een goede bedrijfsvoering.
Het is minstens zo belangrijk om toe te zien op
de school als waardegemeenschap. Dat stelt
hoogleraar en wetenschappelijk directeur van
het Verwey-Jonker Instituut Hans Boutellier.
TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

B

outellier stelde op verzoek van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
de notitie Beter toezien op. In deze notitie, die bedoeld is als aanzet tot een brede discussie, staat
dat de raad van toezicht (rvt) ervoor zorgt dat de inhoudelijke richting van de school wordt bepaald en toeziet op de
kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De rvt
zou moeten streven naar ‘inhoudelijke impulsen vanuit een
breed maatschappelijk perspectief’, volgens Boutellier.
Op basis van de notitie meldt de VTOI dat de school vanuit
haar eigen identiteitsbepaling binnen een breder netwerk
van instanties en personen opereert. ‘De raad van toezicht
zorgt ervoor dat zij structureel zicht heeft op de schoolomgeving, relaties onderhoudt met relevante derde partijen
en informatie betrekt uit de omgeving.’ Het is daarbij van
belang dat de samenstelling van de rvt divers is, ‘gegeven
de specifieke omgeving’.

Algemeen belang
Boutellier legt uit dat de visie die in zijn notitie wordt neergelegd, afwijkt van het vooral bedrijfsmatige en wetmatige
perspectief op het functioneren van scholen in de afgelopen decennia. Hij wijst erop dat het bij toezicht houden op
scholen niet alleen gaat om goede bedrijfsvoering en ‘de
minister als grootaandeelhouder’, maar vooral ook om het
algemeen maatschappelijk belang. Scholen staan volgens
hem in een ‘dynamische continuïteit’. Boutellier grijpt hierbij
terug op filosofe Hannah Arendt, die onderwijs zag als een
voortzetting van wat er is, maar ook binnen de kaders van
hoop, optimisme en ontwikkeling als bron van steeds weer
een nieuw begin.
De brede maatschappelijke blik op toezicht is urgent, vindt
Boutellier, omdat het door de smalle bedrijfsmatige en
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Hans Boutellier: ‘Notitie Beter toezien is bedoeld als aanzet tot brede discussie’.

economische visie die gericht was op groei en aanzien, een
aantal keren is misgegaan. Hij verwijst daarbij naar de val
van onderwijskolos Amarantis in 2012, die door tomeloze
groeiambities ten onder ging. Een ander voorbeeld, zo
bevestigt hij, is het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
(BOOR). Mede als gevolg van zwak toezicht kon de toenmalige bestuursvoorzitter min of meer als een alleenheerser

TOEZICHTHOUDERS

‘Brede maatschappelijke blik op
toezicht is urgent’

handelen. BOOR kwam onder diens leiding
in grote financiële problemen. Een bekend voorbeeld uit het hoger onderwijs is
Inholland, waar mede door falend toezicht
het algemeen maatschappelijk belang uit
het oog werd verloren.

vereniging van toezichthouders

in onderwijsinstellingen

Beter toezien

het onderwijs en het belang van toezicht

daarop
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Digitalisering, vernetwerking,
verkleuring

Over de maatschappelijke waarde van
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De noodzaak om de school als waardegemeenschap te zien die het algemeen
belang dient, vloeit volgens Boutellier voort
uit maatschappelijke ontwikkelingen die hij
vangt onder drie termen: digitalisering, vernetwerking en verkleuring. De digitalisering
heeft volgens hem geleid tot een drastische
verandering in de relaties met de omgeving.
De buitenwereld dringt door middel van internet en sociale media voortdurend binnen
in de school. Onder ‘vernetwerking’ verstaat
Boutellier de ontwikkeling van de voorheen
duidelijk geordende verzuilde samenleving,
waar de onderscheidende openbare en
bijzondere scholen een belangrijk onderdeel van waren, tot de huidige complexe
structuur van netwerken tussen mensen,
instellingen en instituties. Ook de verkleuring, die heeft geleid tot de multiculturele
samenleving, heeft invloed op de scholen.
Boutellier wijst op het ontstaan van sociale
spanningen tussen groepen. ‘De sociale
vereniging
van toezichthouders
in onderwijsinstellingen

Postbus 275 | 2700 AG Zoetermeer
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Hans Boutellier
Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht. Tevens is hij hoogleraar Veiligheid en Veerkracht bij de afdeling Bestuurswetenschap en politicologie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Boutellier houdt zich bezig met
maatschappelijke thema’s als sociale orde, de netwerkmaatschappij
en integratievraagstukken. Hij schreef onder andere het boek De
improvisatiemaatschappij (2012), dat over de sociale structuur van een
netwerksamenleving gaat. Zijn boek Het seculiere experiment (2015)
gaat over westerse waarden in een tijd van verandering.

Expliciet openbaar
onderwijs
‘De raad van toezicht moet oog hebben
voor de naleving van de identiteit van
de openbare school’. Dat zegt directeur
Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in
VTOI Nieuws van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.
Teegelbeckers wijst erop dat het
karakter van de openbare school in de
statuten en in de wet is opgenomen.
Dat betekent, zo benadrukt hij, dat de
openbare identiteit ook in het toezichtkader thuishoort en dat daar ook naar
moet worden gehandeld. ‘Ik noem
dat expliciet openbaar onderwijs. De
openbare identiteit op basis van de
kernwaarden die VOS/ABB met de
leden heeft vastgelegd is geen papieren
werkelijkheid, maar moet merkbaar,
zichtbaar en voelbaar zijn!’, aldus Teegelbeckers.
De bijdrage van Teegelbeckers staat
in het decembernummer van VTOI
Nieuws en kan worden gedownload
via www.vosabb.nl (zoek op Raad van
toezicht kijkt naar identiteit openbare
school).
Dag van het Toezicht
Op 7 april, de Dag van het Toezicht, verzorgt Hans Teegelbeckers samen met
Wim Kuiper van Verus, een workshop
over het toezicht op de identiteit binnen het duale stelsel. Het programma
van deze dag vindt u op www.vtoi.nl,
waar u zich ook kunt aanmelden.

spanningen van vandaag de dag dringen
door tot in het klaslokaal. In combinatie met
de digitalisering is de school soms zelfs
het strijdtoneel, waarop conflicten worden
uitgevochten’, aldus Boutellier. Als voorbeeld
noemt hij de spanningen in het onderwijs
na de mislukte staatsgreep vorig jaar in
Turkije.
De notitie Beter toezien staat op
www.vosabb.nl (zie nieuwsbericht Intern
toezicht gericht op school als waardegemeenschap). |
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Nieuw: humanistisch
voortgezet onderwijs
Het Nederlandse onderwijslandschap is weer iets
veelzijdiger geworden. Dit schooljaar opende De
Amsterdamse Mavo haar deuren. Een school op
humanistische grondslag in een van de allermooiste hofjes
van Amsterdam. De school startte met 34 leerlingen,
op termijn moeten dat er 300 worden. Een gesprek met
de bevlogen en ambitieuze schoolleiding: Martine van
Hoogen en Lars Hoogmoed.

Waarom een nieuwe mavo in Amsterdam?
‘Wij hebben samen het initiatief genomen om deze school
te stichten, omdat er maar weinig Amsterdamse scholen
zijn waar de mavo-leerling centraal staat. Op het vmbo
zijn ze in de minderheid, op een scholengemeenschap
bungelen ze onderaan. Mavo-leerlingen geven doorgaans
niet zo hoog op van zichzelf. Zij vallen vaak bij een of twee
vakken uit, maar dat kan heel goed gerepareerd worden. Als
je daar maar tijdig mee begint. Dat doen wij hier. We nemen
de leerlingen ontzettend serieus en verwachten veel van ze.
Moet je straks eens kijken waar ze gaan uitkomen!’
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Wat zien we in de praktijk van het
humanisme?
‘Wij werkten voorheen beiden in het middelbaar beroepsonderwijs. Daar zagen we dat
leerlingen eigenlijk totaal niet bezig zijn met
hun omgeving. Ze geloven niet in de democratie, houden zich niet bezig met mensenrechten en realiseren zich niet dat ze zelf
veranderingen kunnen initiëren. Wij willen
dat onze leerlingen wel gaan zien dat ze
meetellen en dat ze mee gaan doen. Dat ze
zien: ik kan iets betekenen voor de samenleving en de samenleving kan iets betekenen
voor mij. Waar andere scholen ‘iets’ doen
aan burgerschapsonderwijs, noemen wij
onze school een burgerschapsschool. We
ontwikkelen bijvoorbeeld vierjarige leerlijnen voor mensenrechten en democratie
en verzorgen in alle leerjaren tweemaal per
week het vak maatschappij en participatie.’

‘We willen dat onze leerlingen
gaan zien dat ze meetellen’
Wat houdt het vak ‘maatschappij
en participatie’ in?

Martine van Hoogen en
Lars Hoogmoed in hun
humanistische mavo:
‘Dit is een burgerschapsschool.’

‘We willen een cultuur creëren waarin het
normaal is om iets voor een ander te doen.
Het begint hier op school: de eerste stap in
participatie is op de eigen school gericht.
Álle leerlingen participeren. Zij houden
bijvoorbeeld onze sociale media bij, smeren
broodjes in de kantine of organiseren
sportactiviteiten en andere evenementen.
De volgende stap bestaat uit participatie
op buurtniveau, bijvoorbeeld in een project
met statushouders of eenzame ouderen.
Op deze manier gaan we steeds verder.
Uiteindelijk participeren onze leerlingen ook
op mondiaal niveau.’

Jullie willen kleinschalig blijven. Is
dat betaalbaar?
‘We moeten het doen met de bekostiging
van OCW voor mavo-leerlingen. We worden
verondersteld docenten in een LB-schaal
aan te nemen, maar voor ons is dat niet
realistisch. In de opbouw van een compleet nieuwe school heb je mensen met
aanvullende kwaliteiten nodig. Bijvoorbeeld
mensen die stukken kunnen schrijven, een
visie helpen ontwikkelen of aanvullende
opleidingen hebben gedaan. Die zitten niet
in een LB-schaal…. Als schoolleiders zitten
wij zelf ook in een docentenschaal. We
doen alle voorkomende werkzaamheden
zelf, bijvoorbeeld op administratief gebied,

en geven het vak sport & organisatie. Ons
bestuur is onbezoldigd. Op die manier gaat
zoveel mogelijk geld naar het primaire
proces. Zo hopen we klassen van maximaal
22 leerlingen te kunnen realiseren.’

Hoe belangrijk zijn ouders voor
deze school?
‘Ontzettend belangrijk - ouders en school zijn
samen verantwoordelijk! De lijntjes met ouders zijn kort en zij denken over allerlei zaken
actief mee. Het is natuurlijk niet zo verwonderlijk dat onze ouders superbetrokken zijn.
De ouders en kinderen die voor deze school
hebben gekozen, zijn echt afgekomen op
ons verhaal. Er was vorig jaar immers nog
niets van onze school te zien. Het zijn dus
echte pioniers en avonturiers. We mogen
onze handen dichtknijpen met hen.’

‘Participatie begint
hier op school’
Welke ambitie hebben jullie?
‘We zijn van start gegaan met 34 leerlingen.
Volgend jaar willen we 75 leerlingen erbij.
Het einddoel is 300 leerlingen. We willen
dat al onze leerlingen het best mogelijke onderwijs krijgen. In de verdere ontwikkeling
van onze school werken we nauw samen
met de medezeggenschapsraad, ons bestuur en een kleine groep kritische vrienden
die meedenkt vanuit de eigen expertise.’ |

Wat vinden de leerlingen van de humanistische Mavo?
We vroegen het een paar eersteklassers.
‘Klein is fijn’
‘Ik vind het fijn dat deze school heel klein is. Daardoor ken
ik iedereen en we krijgen veel aandacht. Als ik tijdens de
les iets niet begrijp, helpt de leraar me. Ik vind het goed dat
iedereen iets doet voor de school. Zelf zit ik in het veiligheidsteam. We zorgen dat na schooltijd alle ramen dicht zijn,
de lokalen zijn afgesloten en nergens meer licht brandt. We
krijgen binnenkort ook een ehbo- en bhv-cursus.’
Hafsa, 12 jaar

‘Ik snap het nu veel beter’
‘Ik heb voor deze school gekozen omdat het zo kleinschalig is. Hier krijg ik de begeleiding die ik nodig heb.
Op vrijdag hebben we VVV-uren: verbeteren, verdiepen
en verbreden. Bij het verbeteren doe ik vooral wiskunde. Dat helpt echt, ik snap het nu veel beter.’
Suraja, 13 jaar
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Hoe ga je om met

polarisatie?

Polarisatie heeft altijd bestaan en zal nooit
verdwijnen. Filosoof, consultant en trainer Bart
Brandsma legt uit hoe je de angel eruit kunt trekken.

V

oorbeelden van wij-zij-denken en polarisatie zijn
er te over, ook in het onderwijs. Denk aan de
spanningen tussen voorstanders van president
Erdogan en vermeende sympathisanten van de
geestelijk leider Gülen na de mislukte staatsgreep vorig jaar
in Turkije. Er verscheen op initiatief van het Turkse staatspersbureau Anadolu een lijst met zogenoemde Gülenscholen die Nederlanders met een Turkse achtergrond zouden
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moeten mijden. Honderden ouders kozen
voor een andere school. Een ander voorbeeld is de kwestie in 2015 op het openbare
Rijswijks Lyceum over een docent die niet
in de school mocht bidden. Dat leidde tot
stevige standpunten op onder andere
Facebook van mensen die deze docent
steunden, terwijl de school in de traditionele
media te kennen gaf voet bij stuk te houden. De leraar nam ontslag en ging op een
andere school werken waar hij wel uiting
kon geven aan zijn religie.

RUBRIEK

Radicale islam
Polarisatie wordt sterk gevoeld in scholen met leerlingen
die al of niet openlijk het gedachtegoed van de radicale
islam steunen. Brandsma heeft in dit kader het openbare
Koninklijk Atheneum in Antwerpen geadviseerd en getraind,
dat hier al jaren mee te maken heeft. In 2009 kwam deze
school uitgebreid in het nieuws, omdat moslimmeisjes
er geen hoofddoek meer mochten dragen. De school
motiveerde dit verbod door erop te wijzen dat meisjes die
geen hoofdoek droegen onder grote sociale druk stonden
van geloofsgenoten om dat wel te gaan doen. Vorig jaar
bereikten de spanningen op deze Antwerpse school een
nieuw hoogtepunt na de terreuraanslagen in de Brusselse
metro en op vliegveld Zaventem.
Brandsma was als adviseur tevens betrokken bij een
kwestie op een ROC in de Randstad waar een moslimleerling weigerde een lerares de hand te schudden. Dit conflict
legde de tegenstelling salafisme versus feminisme bloot.
Brandsma adviseert in dergelijke situaties om niet naar het
conflict zelf te kijken, maar op zoek te gaan naar manieren
waarop je kunt omgaan met spanningen waarvan eerst
moet worden erkend dat ze niet kunnen worden weggenomen. ‘Je moet inzicht hebben in de dynamiek van wat
er speelt. Vaak wordt gedacht dat een bruggenbouwer het
probleem bespreekbaar moet maken, maar daarmee zet je
de polarisatie juist centraal. Je geeft er als bruggenbouwer,

Bart Brandsma
Sociaal en politiek filosoof, trainer en consultant Bart Brandsma
werkte in de media als journalist voor onder andere Filosofie Magazine en als documentairemaker voor Teleac/NOT, de Nederlandse
Moslim Omroep en Amnesty International.
Brandsma publiceerde vorig jaar het boek De hel, dat is de ander;
het verschil in denken van moslim en niet-moslim en werd daarmee
genomineerd voor de Socrates-onderscheiding, een prijs voor het
meest toegankelijke filosofieboek. Later in 2016 verscheen zijn boek
Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken. Dit is bedoeld als
basisboek voor professionals die in hun beroepspraktijk te maken
hebben met polarisatie en het ontwikkelen van een adequate depolarisatiestrategie.
Op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB, op 23 november
in Amersfoort, was Bart Brandsma een van de sprekers op het VOS/
ABB-symposium over polarisatie en wij-zij-denken.
Brandsma traint onder anderen politiemensen, burgemeesters en in
het onderwijs zowel leraren als leidinggevenden. Ga voor meer informatie naar www.polarisatie.nl.

‘De individuele
opstelling weegt
uiteindelijk het
zwaarst.’
hoe goed je bedoelingen ook zijn, aan beide zijden als het ware brandstof aan. Je ziet
dan dat de tegenstellingen nog scherper
worden, je blijft dan gevangenzitten in een
frame van twee identiteiten die tegenover
elkaar staan. Het zoeken naar een compromis kan, hoe paradoxaal ook, het wij-zij-denken juist versterken.

Oplossing maakt geen donder uit
De kunst is, zo benadrukt Brandsma, om
een manier van omgang met het conflict te
vinden waardoor de ene en de andere pool
zich gehoord weten en die de grote groep
in het midden raakt. Dit in het belang van
een goed schoolklimaat. Het betekent dat
de polen, de zogenoemde pushers, geen
brandstof in handen moeten krijgen om
de tegenstelling te vergroten. Dat kan door
het conflict vanuit een heel andere hoek te
benaderen.
Als voorbeeld noemt hij een leerling die een
van de daders van de aanslagen in Brussel
verheerlijkte. Doordat een leerkracht, die
zeer geschokt was door de terreur, deze
leerling op persoonlijk niveau benaderde
door hem te vragen wat deze dacht op
het moment waarop de aanslagen bekend
werden, lukte het om de polarisatie te laten
uitdoven. ‘Het ging niet meer over twee
identiteiten die tegenover elkaar stonden,
maar om de vraag wat het op persoonlijk
niveau met de leerling en de leerkracht
deed. De vraag is dus niet hoe je het conflict
oplost, maar hoe je ermee omgaat. Je
zou kunnen stellen dat het geen donder
uitmaakt wat de eindoplossing is, als beide
partijen zich maar erkend voelen in het
spanningsveld. De individuele opstelling
weegt uiteindelijk het zwaarst.’ |
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Het lerarenregister:

vloek of zegen?

Sinds 1 januari 2017 moet iedere bevoegde leraar die lesgeeft, zich
registreren in het lerarenregister. Zo wordt de professionaliteit van het
beroep gewaarborgd en kunnen leraren aan de buitenwereld laten zien wat
ze doen om bevoegd en bekwaam te blijven. Bart de Grunt, rector van het
openbare Rembrandt College in Veenendaal, is er blij mee.
‘Het maakt leraren weer trots op hun vak.’

T

oen hij in het onderwijs begon,
baalde rector De Grunt enorm
van het imago van het beroep.
‘Er wordt veel geklaagd, en het is
ook een zwaar beroep. Maar het is ook een
ontzettend mooi beroep waar je trots op
mag zijn. Het wordt tijd dat we als beroepsgroep eens afrekenen met dat negatieve
imago en vol achter ons beroep gaan staan.
Dat we de ethiek die erachter zit serieus
nemen en vervolgens samen bepalen dat
leraren die onvoldoende investeren in hun
eigen professionaliteit en ontwikkeling, niet
meer voor de klas mogen staan.´ De komst
van het lerarenregister juicht hij daarom
van harte toe. ´Je hebt het BIG-register voor
zorgverleners, het register van de Nederlandse Orde van Advocaten en nu ook een
lerarenregister. Opgepakt door de beroepsgroep zelf. Het is een geweldig initiatief, dat
leraren weer trots gaat maken.’

Up-to-date
Soortgelijke gedachten zullen de leden van
de Onderwijscoöperatie die in 2012 het
initiatief voor het Registerleraar.nl hebben
genomen, ongetwijfeld ook hebben gehad.
Zij startten een -toen nog vrijwillig- register
waarin bevoegde leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en speciaal onderwijs,
laten zien dat ze hun vak serieus nemen en
permanent investeren in hun professionele
ontwikkeling. Dat wil zeggen minimaal 160
uur per vier jaar. Ervan uitgaande dat ze die
tijd ook krijgen.
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LERARENREGISTER

Rector Bart de Grunt en
docenten Elvira Schalken
(links) en Jessica Bakker
van het Rembrandt College
in Veenendaal.

Jessica Bakker, docent leefstijl en natuur en
techniek op het Rembrandt College, staat
daar volledig achter. ‘Voordat ik docent
werd, studeerde ik houdings- en bewegingstherapie’, vertelt ze. ‘Toen stond ik geregistreerd in het register voor paramedici.
Anders kon ik mijn vak niet uitoefenen en
niet aantonen dat ik mijn kennis up-to-date
houd. Toen ik op school ging werken, vond
ik het eigenlijk heel raar dat zoiets voor
leraren niet bestond. Op de lerarenopleiding
krijg je te maken met al die lerarencompetenties. Daarna komen die zaken alleen nog
naar voren tijdens de functioneringsgesprekken, verder eigenlijk niet.’ Bakker zegt
ook: ‘Het leraarsvak is een zwaar beroep,
dat zal door het register niet veranderen.
Maar zo’n register kan er wel voor zorgen
dat we weer wat trotser op ons vak worden,
ook naar de buitenwereld toe.’

‘Het wordt tijd dat we
weer vol achter ons beroep
gaan staan’
in 2026, geen les meer kunnen geven. ´Net op tijd voor
de babyboomers´, merkt De Grunt op. ´Die gaan dan met
pensioen en ontspringen de dans. Voor anderen is het vast
wel even slikken. Maar het werkt ook de andere kant op natuurlijk. En dat is goed. Want wat als ik als directeur over 25
jaar weer eens wil gaan lesgeven? Dan voldoe ik natuurlijk
niet meer aan de eisen van het lerarenregister. Ik ben er dan
20 jaar uit geweest. Logisch dat ik dan opnieuw moet beginnen. Kortom, ik vind het een mooi idee. Tenslotte worden
wij betaald uit gemeenschapsgeld. Dan vind ik het niet gek
dat we verantwoording moeten blijven afleggen. Wij zijn
de kennissector, maar we laten niet zien welke kennis we
hebben. Best gek toch eigenlijk? Het lerarenregister maakt
duidelijk dat het een serieus beroep is en geen hobby.’ |

Geen doel op zich
Tegelijkertijd is het ook een beetje vreemd
dat zoiets nodig is, vindt haar collega Elvira
Schalken, docent Frans. ‘In Frankrijk, waar ik
mijn middelbare school heb gedaan, is het
imago van het beroep van leraar veel beter
dan in Nederland. Ik was me daar helemaal
niet van bewust toen ik hier aan de studie
begon. Ik had zelfs een keer een leerling in
de klas die heel goed was in Engels. Toen ik
suggereerde dat ze misschien wel docent
kon worden, zei ze: ‘Mevrouw, ik wil niet
onaardig tegen u zijn hoor, maar het beroep
van docent heeft voor mij totaal geen status.’ Ik moest er erg om lachen. Het was een
lief meisje en ze bedoelde het verder niet
onaardig, maar het was wel typerend voor
de Nederlandse situatie. In Frankrijk gaan
ze ervan uit dat als je docent bent, je dus
ook competent bent. Zo’n register is daar
niet eens nodig, dat zit al in het beroep zelf´,
aldus Schalken.
‘Zo hoort het ook’, beaamt Bakker. Toch ziet
zij voordelen in het register. ‘Ik heb net een
master afgerond, maar lang niet iedereen
heeft daar zin in. Het lerarenregister is een
extra motivatie. Het is geen doel op zich,
maar een middel dat mensen stimuleert
zich te blijven ontwikkelen.’

Een serieus beroep
Inmiddels is het 2017 en zijn leraren verplicht zich in te schrijven in het register en
hun activiteiten en ontwikkelingen toe te
voegen. Wie dat niet doet, zal uiteindelijk,

Nog weinig draagvlak
De leden van de vakbond Leraren in Actie zijn tegen
het huidige lerarenregister.
Een lerarenregister dat wordt georganiseerd door de
beroepsgroep zelf, vinden ze prima. Maar het huidige register is van bovenaf opgelegd, vindt de bond.
En daar zijn de leden tegen, want op die manier is er
onvoldoende draagvlak onder de beroepsgroep zelf,
zeggen ze.
Het lerarenregister is inmiddels goedgekeurd door de
Tweede Kamer maar moet nog wel door de Eerste Kamer. Met hun petitie ‘stopditlerarenregister.nl’ verzoekt
de vakbond de leden van de Eerste Kamer om tegen
het wetsvoorstel te stemmen. Ook de brancheorganisaties VO-raad en PO-Raad hebben zo hun bedenkingen. Een belangrijk punt van kritiek is het ontbreken
van de koppeling met het school- en werkgeversperspectief. De consequenties van niet-registeren of
niet-her-registreren worden daarnaast eenzijdig bij
schoolbesturen neergelegd. Om te zorgen dat het register niet los van de praktijk komt te staan, vinden de
sectorraden dat schoolbestuurders en schoolleiders
meer betrokken moeten worden bij het vaststellen van
de herregistratie-eisen en de validatie-criteria. Verder
zetten de PO-Raad, VO-raad en én de MBO Raad hun
vraagtekens bij het huidige draagvlak onder leraren.
Eind vorig jaar had nog maar 20 procent zich vrijwillig
geregistreerd. Om het draagvlak te versterken, moeten
scholen volgens de raden meer worden betrokken bij
het register.
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Scholen
experimenteren:
in het belang
van de leerling
Een beperkt aantal scholen mag afwijken van de regelgeving en
het onderwijs anders inrichten. Dat kan dankzij het Experiment
Regelluwe Scholen, dat sinds een jaar van kracht is. Wat doen die
scholen nu anders en waarom? Vijf scholen vertellen: het gaat
altijd om het belang van de leerling.

A

lleen scholen die eerder officieel ‘excellent’ zijn
verklaard, mogen meedoen aan dit experiment
van het ministerie van OCW. Of de innovaties
die zij nu testen op termijn algemeen worden
ingevoerd, is niet te zeggen. Het experiment beloopt zes
jaar en alles wordt door het ministerie intensief gemonitord.
Maar het is nu al interessant om te zien van welke regels de
scholen het eerste afwijken.

Native speakers en deelexamens
Het Stedelijk College Eindhoven wil meer native
speakers aantrekken voor de tweetalige school, door
soepel om te gaan met de vereiste diploma’s. Daardoor
wordt het makkelijker de juiste mensen te vinden. Opleidingsdirecteur Ingrid van Zuidam legt uit: ‘Om in Nederland les te mogen geven, moeten native speakers veelal
aanvullende diploma’s halen, waardoor ze vaak afhaken.
Wij erkennen nu hun buitenlandse diploma’s en daarmee hun bevoegdheid, mits ze aan onze voorwaarden
voldoen.’ Die voorwaarden zijn dat er naast een relevant
diploma ook positieve beoordelingen zijn van een school
en een derde partij. Zo kan de school makkelijker aan native speakers komen, die hard nodig zijn om het tweetalig
onderwijs goed vorm te geven.
Een tweede proef in Eindhoven biedt leerlingen de
mogelijkheid om deelexamens af te leggen, net als in het
volwassenenonderwijs (vavo). Dat is vooral van belang
voor leerlingen die gezakt zijn voor het eindexamen. ‘Het
grote voordeel hiervan is’, zo vertelt Van Zuidam, ‘dat deze
leerlingen niet naar het vavo hoeven, maar op hun eigen
school kunnen blijven. Dat is zowel voor de school als voor
de leerling prettig.’
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Vaste instroommomenten voor
kleuters
Bij obs De Venen in Reeuwijk is het
experiment aangegrepen om meer rust
te creëren rond de instroom van nieuwe
leerlingen op de basisschool.
In principe mag een kleuter direct na zijn
vierde verjaardag beginnen in de kleuterklas. Maar op De Venen stromen nu alleen
op de maandag na elke vakantie nieuwe
kleuters in. Dat is vijf keer per jaar. De kinderen zijn op dat moment minimaal 3 jaar en
10 maanden. Ze worden dus 4 jaar voor de
volgende schoolvakantie begint. Het voordeel is, volgens directeur Ron de Bruijn, dat
er acht tot tien kinderen tegelijk instromen,
en niet steeds één kind daags na zijn vierde
verjaardag. ‘Zo hebben ze steun aan elkaar
en het geeft veel meer rust in de klassen.’
Ook de ouders hebben steun aan elkaar,
want die mogen aansluiten in zogenoemde
peer groups van ouders, die op koffieochtenden de ervaringen bespreken.
Een ander novum bij De Venen is de
educatieve keuzedag. Dit betekent dat een
leerling naar eigen keuze buitenschools een
leermoment mag bijwonen, zoals de geboorte van een lammetje op een boerderij
of Prinsjesdag in Den Haag. Vroeger mocht
daarvoor geen verlof gegeven worden; op
De Venen kan dat nu wel.

REGELLUWE SCHOLEN

‘Meer native speakers
door soepele omgang met
diploma’s’

Europese examens
Rector Hanneke Taat van het Utrechts Stedelijk Gymnasium wijst op de eis dat de innovatie ook op andere
scholen toepasbaar moet zijn, en kan worden teruggedraaid als het niet bevalt.
Daarin past haar experiment met Europese examens. Leerlingen kunnen nu in plaats van het reguliere eindexamen
Engels het certificaat Cambridge English Proficiency behalen,
het hoogst haalbare niveau binnen het Europees Referentie
Kader (ERK). Ook bij de vakken Duits en Frans is het mogelijk
examen te doen op een officieel erkend ERK-niveau. Taat is
nog met andere scholen in overleg over de vraag hoe de
resultaten zijn om te zetten naar eindexamencijfers.
Een tweede proef van het Utrechts Stedelijk Gymnasium
betreft de mogelijkheid om leraren met een tweedegraads
bevoegdheid bekwaam/bevoegd te verklaren om ook op
eerstegraads niveau les te geven. In het geval van het USG
gaat het om twee leraren die nog vier jaar zouden moeten
studeren om de eerstegraads bevoegdheid te halen. ‘Zij
werken al jaren in het eerstegraads gebied samen met een
bevoegde collega, en met goede eindexamenresultaten.
Dit heeft geleid tot ons voorstel de vereiste studie niet meer
verplicht te stellen.’
% Utrechts Stedelijk Gymnasium: Europese examens voor de
vreemde talen.
# Wolfert Tweetalig: nieuwe vakken over wereldwijde
maatschappelijke ontwikkelingen.

Ten slotte grijpt deze school het experiment aan om de
school- en jaarplannen beter te benutten voor de kwaliteitsmonitoring van het onderwijs. ‘Wij halen het jaarplan eruit
en koppelen dat aan de kwaliteitsmonitor.’
Directeur De Bruijn vindt het experiment geweldig. ‘Omdat
we zaken waar we tegenaan lopen, nu direct kunnen aanpakken zonder dat de politiek tussenbeide komt. Het heeft
een moreel doel, en dat is het onderwijs verbeteren.’
Ook op obs De Bloeiende Betuwe in Rhenoy is meer
aandacht voor het jaarplan in plaats van het schoolplan,
volgens directeur Frank Koelen omdat het beter is om bij te
sturen op actuele ontwikkelingen dan je voor vier jaar vast
te leggen. Op deze school wordt eveneens geëxperimenteerd met de instroom van driejarigen, wat volgens Koelen
voor iedereen prettiger is: ‘Voor ouders, voor leerkrachten
en zeker voor de nieuwe leerlingen zelf.’

Nieuw maatschappelijk vak
Wolfert Tweetalig Rotterdam had maar liefst negen
innovatievoorstellen, waarvan er zes zijn toegewezen:
daar mag mee geëxperimenteerd worden.
Het meest opvallend is de vervanging van het vak Maatschappijleer door de vakken Global Perspectives (voor
havo) en Global Politics (voor vwo). Dat houdt in dat twee
economiedocenten en de voormalige leraar Maatschappijleer steeds een maand lang ingaan op grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van IS of de
verkiezing van de nieuwe Amerikaanse president Trump.
‘De leerlingen vinden het helemaal geweldig’, zegt locatiedirecteur Arnold Koot. Hij bespeurt sowieso bij het ministerie,
docenten, leerlingen en ouders veel enthousiasme voor het
experiment.
Wel vindt hij het soms knap ingewikkeld alle veranderingen
vorm te geven. Zoals bij het Goethe-certificaat in 5 vwo. ‘Eigenlijk heeft het niet zoveel zin deze leerlingen nog eindexamen Duits te laten doen. Bij de andere moderne vreemde
talen geldt hetzelfde: er zijn ook andere certificaten te halen’.
Op het gebied van de talen heeft de school verder besloten
om Chinees nu ook op de havo aan te bieden. |
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GEBOUW IN BEELD

Het Perron Dronten:
vertrekpunt voor
eigen leerroutes

H

et Perron Dronten staat vlak bij
het station, maar dat heeft niet
met de keuze voor deze naam
te maken, vertelt afdelingsleider
Ingrid Klink. ‘We hebben heel Dronten uitgedaagd om een naam voor het gebouw te
verzinnen. Een club van docenten, ouders,
management en leerlingen koos uiteindelijk
voor Het Perron Dronten, omdat de school
het vertrekpunt is voor eigen leerroutes.
De één gaat bijvoorbeeld in de techniek,
de ander kiest voor zorg en welzijn. Door
de naam weet iedereen ook direct waar de
school staat, dat is natuurlijk mooi meegenomen.’

Breed aanbod beroepsonderwijs
In het nieuwe gebouw werken het kader- en beroepsgerichte vmbo van het
openbare Almere College en het christelijke
Ichthus College samen met Landstede
MBO. ‘Door samen te werken kunnen wij
voor de toekomst een breed aanbod van
beroepsonderwijs behouden. Ook in deze
regio worden de leerlingenaantallen steeds
kleiner. We willen voorkomen dat kinderen
van 12 tot 18 jaar voor beroepsonderwijs de
provincie uit moeten. Met het mbo kunnen
wij bovendien een doorgaande leerlijn
aanbieden.’
In het gebouw is alles van iedereen. ‘We
hebben één ingang, één personeelsruimte
en één kantine en we maken gebruik van
dezelfde praktijklokalen.’ Maar de nauwe
samenwerking betekent volgens Klink niet
dat de scholen hun eigen identiteit hebben ingeleverd. ‘We vormen samen één
schoollocatie, maar we zijn niet hetzelfde.
Wij hebben onze eigen klassen, waar onze
eigen docenten van het Almere College
lesgeven, vanuit de visie die we als openbare school hebben. Wij vinden het als
ontmoetingsschool belangrijk dat leerlingen
zich gezien en gekend voelen, dat iedereen
welkom is en niemand wordt uitgesloten.
Dat is volgens ons de meerwaarde van
openbaar onderwijs.’
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Het openbare Almere College
deelt Het Perron Dronten met
het christelijke Ichthus College
en Landstede MBO. Het nieuwe
gebouw is vorig schooljaar in
gebruik genomen.
TEKST EN BEELD MARTIN VAN DEN BOGAERDT

streamer

‘We delen alles,
maar eigen identiteit
is gebleven’

Bottom-up
Klink vertelt dat de inbreng van personeelsleden mede bepalend is geweest voor het
ontwerp van het gebouw. ‘We wilden veel
openheid. Er zijn veel doorkijkjes. Dat zorgt
voor een gevoel van veiligheid. Je bent
zichtbaar en dat is fijn. Het is bottom-up bedacht en dat is de kracht van het gebouw.
Docenten zien in de praktijk terug wat ze
zelf bedacht hebben. Iedereen is er blij mee.
Dat zag je ook toen we in het najaar een
open dag hielden en iedereen uit Dronten
en omgeving een kijkje kon nemen. Er kwam
een warme stroom mensen binnen, van
jong tot oud. We kregen veel complimenten.
Het gebouw is onderdeel van de gemeenschap. Dat voel je als je hier woont.’ |
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SCHATKISTBANKIEREN

Schatkistbankieren ook voor

openbaar onderwijs
De gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet
wordt afgeschaft, zodat openbare schoolbesturen die
bijvoorbeeld in financiële nood zitten direct kunnen
schatkistbankieren. Staatssecretaris Sander Dekker van
OCW neemt hiermee een advies van VOS/ABB over.

I

n een brief van Dekker aan de Tweede Kamer staat
dat de logica van een gemeentelijk rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs ontbreekt. De
staatssecretaris wijst erop dat de gemeenten weliswaar
verantwoordelijk zijn voor openbaar onderwijs, maar dat de
bekostiging ervan via het ministerie OCW loopt. Bovendien
blijkt in de praktijk dat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid meestal bij verzelfstandigde schoolbesturen
ligt. ‘De invloed van de gemeente is daardoor beperkt,
waardoor de invloed van de gemeente bij een rekening-courantkrediet van een instelling in het openbaar onderwijs
nauwelijks anders is dan bij een rekening-courantkrediet in
het bijzonder onderwijs. Het beleid voor het vragen van een
gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet in het
openbaar onderwijs wordt daarom afgeschaft’, aldus Dekker.

Advies overgenomen
Adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft er bij het ministerie van OCW altijd op aangedrongen om de gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs af schaffen. ‘Dit punt hebben we vaker als
achterstelling van openbaar onderwijs aan de orde gesteld,
omdat het openbaar onderwijs niet bij nood kan schatkistbankieren, zoals het bijzonder onderwijs dat wel kan. De
overheid zei dan altijd dat het openbaar onderwijs maar
bij de gemeente moest aankloppen.’ Nu de weg naar de
gemeente wordt afgesloten, krijgt het openbaar onderwijs
volgens Bloemers op basis van het gelijkheidsbeginsel net
als het bijzonder onderwijs de mogelijkheid tot schatkistbankieren. De voordelen hiervan zijn dat een openbaar schoolbestuur sneller kan handelen als er financiële problemen
zijn. Bovendien is het niet meer afhankelijk van de politieke
wil of onwil in de gemeenteraad, die zijn goedkeuring moet
verlenen aan een rekening-courantkrediet.
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot
12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl. |
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TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Hoe werkt schatkistbankieren?
Schatkistbankieren is bedoeld voor
instellingen die een wettelijke of
publieke taak uitvoeren en hiervoor
geld van het Rijk ontvangen. Hiertoe
behoren scholen.
Schatkistbankierende scholen hebben
geld op een eigen rekening-courant bij
het ministerie van Financiën. Daarvoor
krijgen ze een rentevergoeding. Ze
regelen het betalingsverkeer via hun
eigen bank. Aan het einde van een
werkdag wordt een eventueel negatief
saldo aangezuiverd vanaf de rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Andersom wordt een positief
saldo juist afgeroomd ten gunste van
de rekening-courant bij dit ministerie.
Het voordeel van schatkistbankieren
zit in het feit dat de Staat op de geld- en
kapitaalmarkt tegen betere condities
handelt dan scholen of andere publieke instelling. Deze betere voorwaarden
kunnen van toepassing zijn op deposito’s en leningen. Een ander voordeel
is dat schatkistbankieren gepaard gaat
met risicoloos kasbeheer.
Meer informatie staat op de website
van het Agentschap van de Generale
Thesaurie van het ministerie van
Financiën: www.dtsa.nl (zoekterm
‘schatkistbankieren’).

PROMOTIES

Vier ton voor één leraar
Het kost ongeveer
400.000 euro om één
leraar te behouden voor
het voortgezet onderwijs
in de Randstad. Dat is
een van de conclusies die
Marc van der Steeg van
het Centraal Planbureau
(CPB) trekt in zijn
promotieonderzoek naar
onder meer het effect van
een hogere inschaling van
leraren.

D

e overheid investeert sinds 2009
circa 60 miljoen
euro per jaar om
meer leraren in de Randstad
in een hogere salarisschaal
te kunnen plaatsen. Dit
moet de aantrekkelijkheid
van het lerarenberoep in
de Randstad vergroten en
toekomstige personeelstekorten terugdringen.
Het extra geld heeft volgens de onderzoeker geresulteerd in 20 procentpunt meer
leraren die in een hogere schaal zijn geplaatst ten opzichte van scholen buiten de
Randstad. Deze hogere schaal geeft uitzicht
op 17 procent meer salaris, wat overeenkomt met ruim 7000 euro bruto per jaar.
Het effect van dit beleid is volgens Van der
Steeg zeer beperkt. Het heeft geleid tot iets
meer behoud van leraren voor de Randstad: circa 125 per jaar op een totaal van

circa 30.000. Dit komt volgens
hem neer op circa 400.000
euro om één leraar te behouden
voor de Randstad.

Eerder onderzoek
Het CPB publiceerde in 2015 al
een onderzoeksrapport van de
hand van Van der Steeg over de
vraag wat het effect is van een
hogere beloning. Uit het onderzoek dat hij toen uitvoerde, kwam
ook al naar voren dat een hoger salaris
nauwelijks effect heeft op het besluit van
leraren in de Randstad om daar te blijven
lesgeven.

Marc van der Steeg: Essays on teacher policy
and coaching (2016) en Marc van der Steeg,
Sander Gerritsen en Sonny Kuijpers: The
effect of higher teacher pay on teacher retention, CPB Discussion Paper 316 (2015). |

Aan autonome leerkracht
heb je meer
Basisscholen draaien beter als ze de autonomie van
leerkrachten stimuleren. Dat concludeert Tessa Janssen die
promotieonderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen human
resource management en prestaties in het primair onderwijs.
Uit haar onderzoek blijkt dat het welbevinden van leerkrachten en de prestaties
van scholen veel baat hebben bij een
goed ingebed human resource-beleid met
bijvoorbeeld activiteiten gericht op werving,
selectie, scholing, beoordeling en het vergroten van autonomie. Schoolleiders spelen
hierbij een cruciale rol. Als zij leerkrachten
stimuleren door hun veel autonomie te geven en meer HRM-activiteiten toe te passen,

hebben de leerkrachten het meer
naar hun zin, concludeert Janssen.
Scholen met dergelijke schoolleiders halen vaker hun gestelde
doelen en zijn in staat in te spelen
op ontwikkelingen in de omgeving.

ten zich thuis voelen in de school
en daardoor tevreden zijn. Het voordeel van tevreden medewerkers is
dat ze vaker bereid zijn zich in te
zetten voor de organisatie, wat kan
leiden tot betere prestaties.

Tevreden
Goed HRM-beleid draagt er volgens
Janssen ook aan bij dat leerkrach-

Tessa Janssen: HRM en prestaties in
het primair onderwijs (2016). |
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NIEUW: GOEDEMORGENOPSCHOOL!
WAT IS: GOEDEMORGENOPSCHOOL! – APP
............................................................................................................................................................................

• Hoe kun je met je leerlingen de ontwikkelingen in de wereld volgen en
duiden?
• Hoe kun je actuele maatschappelijke
thema’s bespreekbaar maken in de
klas?
• Hoe kun je met leerlingen werken aan
een open, kritische en respectvolle
houding?
Dit zijn de belangrijke vragen waarop de
Goedemorgenopschool!-app inspeelt met
een dagelijks aanbod op smartphone of
tablet.

De Goedemorgenopschool!-app voorziet
in de groeiende behoefte aan zingeving in
het openbaar onderwijs. Met deze app kan
de docent samen met de leerlingen even
stilstaan bij onze complexe samenleving en
de vragen die daarbij komen kijken.
Een school die de app gebruikt, werkt
intensief aan burgerschap en persoonlijke
ontwikkeling. In de app komen diverse
levensbeschouwingen en levensvragen
aan bod. Het dagelijkse aanbod is actueel
en volgt een thematische ordening.
Een licentie voor de app kost €29,95 per
gebruiker. Leden van VOS/ABB krijgen
50% korting en betalen dan dus slechts
€14,95 per gebruiker.

............................................................................................................................................................................

ONTWIKKEL MEE DIT JAAR!

Goedemorgenopschool!
wordt ontwikkeld door
Creathlon i.s.m. VOS/ABB.
Er zijn 12 plekken beschikbaar
voor scholen die willen meeontwikkelen aan de app. Het is
belangrijk dat de app volledig
aansluit bij de wensen uit de
praktijk. De 12 scholen gaan
co-creëren en profiteren tegelijkertijd van tal van voordelen.

Als ontwikkelschool krijg je:
- inspraak in de ontwikkeling van de app,
- deelname aan gezamenlijke bijeenkomst(en) van ontwikkelscholen,
- gebruikerslicenties voor alle personeelsleden tijdens de proefperiode van
twee maanden (gepland in mei en juni 2017).
Bij deelname als ontwikkelschool is feedback via een korte digitale vragenlijst vereist.
Optioneel: studiemiddag met verdieping en instructie tegen meerprijs à €350,-.
Leden van VOS/ABB krijgen 50% korting op de licenties bij een jaarabonnement.
NB: Op 7 maart organiseert VOS/ABB een diner pensant met een presentatie van het
project en een mogelijkheid tot gesprek. Aanvang: 18:00 uur. Plaats: nader te bepalen.

............................................................................................................................................................................
Een ontwikkelschool levert
een eenmalige financiële
bijdrage om de start van het
project mogelijk te maken.
Gedurende de proefperiode
van twee maanden kunnen
alle docenten gebruikmaken
van het materiaal.
De bijdrage is €850,- incl.
BTW en geeft toegang
tot een onbeperkt aantal
gebruikers
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JA, IK WIL MEEDOEN!

Zonnehof 42A
3811 ND Amerfoort
033 303 31 02
www.creathlon.nl

Houttuinlaan 8
Postbus 162
3440 AD Woerden
0348 405 200
www.vosabb.nl

Wilt u zich opgeven als ontwikkelschool of meedoen aan het
diner pensant op 7 maart?
Neem dan contact op met
VOS/ABB.
Hans Teegelbeckers
hteegelbeckers@vosabb.nl
06 51 60 32 09
Marleen Lammers
mlammers@vosabb.nl
06 10 94 66 52

Excursietip!
Van Gogh Museum

TEKST: LUCY BEKER BEELD: VAN GOGH MUSEUM, MAAIKE KONING

Aan de slag met
Van Gogh
Het leuke van het Amsterdamse
Van Gogh Museum is, dat
leerlingen in één bezoek veel
beroemde schilderijen kunnen
zien: Het Gele Huis, Zonnebloemen, De slaapkamer, Zelfportret
en natuurlijk De aardappeleters.
Maar het Van Gogh Museum
biedt nog meer. Met het lesmateriaal Van Gogh op school
kunnen leerlingen in de klas al
aan de slag met Van Gogh.

Het gaat om nieuw en gratis interactief
lesmateriaal, direct te gebruiken op het digibord. Alle opdrachten gaan over het leven
en werk van Vincent van Gogh. Leerlingen
kunnen zelfportretten maken, een kijkspel
doen aan de hand van het schilderij Het
Gele Huis, leren schilderen als Vincent met
zelf gemengde kleuren, of haiku’s schrijven
bij schilderijen. De lessen passen bij verschillende vakken zoals beeldende vorming,
geschiedenis, wereldoriëntatie of taal. Op dit
moment is het materiaal vooral gericht op
het basisonderwijs, maar nog dit jaar komen
er interactieve lessen voor het voortgezet
onderwijs bij. Onderdelen uit de lessen
kunnen overigens ook worden gebruikt als
bouwstenen waarmee een leraar zijn eigen
Van Gogh-les kan maken, dankzij de tool
Lesson-Up. Ook deze is gratis beschikbaar.

Het museum heeft speciale thema-rondleidingen voor zowel het primair als het
voortgezet onderwijs. Een actief programma voor het voortgezet onderwijs is Jij als
rondleider. Dan leiden leerlingen zelf hun
klasgenoten rond.
Voor de leerlingen van groep 3 tot en met
6 van het basisonderwijs is er de theatrale
rondleiding ‘Famille van Camille’, opgebouwd rond het Portret van Camille Roulin.
Dat is een schilderij van een Frans jongetje,
gemaakt door Vincent van Gogh in 1888,
toen hij in het Zuid-Franse Arles woonde.
Voor de groepen 3 t/m 8 is er de tour
Kijken naar Vincent en voor het voortgezet
onderwijs is er Kijken naar Van Gogh. Het
blijft overigens niet alleen bij kijken in zo’n
rondleiding: kinderen gaan ook iets doen
met de schilderijen van Vincent. |

Zelf rondleiden

Kijk voor alle informatie over het
lesmateriaal en de rondleidingen op
www.vangoghmuseum.nl.

Na zulke lessen is het natuurlijk leuk om het
werk van Van Gogh in het echt te gaan zien.
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Hoe zit het
nu
precies?
1
BAPO en tijdelijke
uitbreiding

Kan een werknemer die
deelneemt aan de BAPOovergangsregeling, een
tijdelijke uitbreiding op het
dienstverband krijgen?
Het kan, maar het is niet wenselijk.
De anticumulatieregeling zoals
deze in de oude BAPO-regeling
was opgenomen, is er in de
huidige CAO PO/VO uitgehaald.
Dit betekent dat een werknemer
naast de vaste aanstelling binnen
het verlof een tijdelijke uitbreiding
kan aanvaarden. Dit is natuurlijk
bij uitstek niet de bedoeling
van de regelingen Duurzame
inzetbaarheid, Levensfasebewust
personeelsbeleid, de overgangsregeling-BAPO en het feit dat het
verlof bij hogere leeftijden is uitgebreid. Hiermee wordt juist beoogd
die groep te ontlasten. Daarbinnen
extra werken of extra betrekkingen
aangaan, druist in tegen het doel.
Maar de huidige regeling sluit het
dus niet (meer) uit.

2

Commissie integriteit
In de klokkenluidersregeling
PO/VO wordt uitgegaan
van een commissie
integriteitsvraagstukken. Is
dit verplicht?
Nee, zo’n commissie is niet verplicht. De regeling moet aangeven bij welke functionaris(sen) je
een misstand kan melden. Dat
kan een commissie zijn, maar
ook een ander loket zoals HRM.
De werkgever moet er wel voor
zorgen dat de melding vertrouwelijk wordt behandeld en dat
de melder geen nadeel van zijn
melding ondervindt.
In de regeling kan ook worden opgenomen dat de melding gedaan
kan worden bij het bestuur, de
RvT of de vertrouwenspersoon.
Een speciale commissie heeft als
voordelen dat deze wat meer op
afstand staat en gevormd wordt
door meerdere personen, die specifieke kennis kunnen opbouwen.
Voor de melder is het fijn als zo’n
commissie volledig bestaat uit
mensen die geen deel uitmaken
van de organisatie. Dit bevordert
een onafhankelijk onderzoek
naar de misstand. Maar het is niet
verplicht dat het externen zijn.

3

Gestopt met de studie
Indien een werknemer stopt
met een studie waar een
lerarenbeurs voor is gegeven,
moet de werkgever deze
gelden dan terugbetalen aan
DUO?
In artikel 19 van de Regeling
lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs
2009–2017 staat vermeld wanneer
de subsidie voor studieverlof kan
worden teruggevorderd van het
bevoegd gezag. Dit is aan de orde
als uit de administratie blijkt dat het
verlof geheel of gedeeltelijk niet
aan de leraar is toegekend, dan wel
toekenning van het verlof niet of
onvoldoende uit de administratie
kan worden opgemaakt. Hieruit
volgt dat de subsidie die aan het
bevoegd gezag is verstrekt, niet
wordt teruggevorderd wanneer
een leerkracht stopt met een
studie waarvoor hij de lerarenbeurs
heeft ontvangen.

Helpdesk van VOS/ABB
De Helpdesk van VOS/ABB geeft dagelijks advies
en informatie aan leden. Mail uw vraag naar
helpdesk@vosabb.nl of bel op de ochtenden
van werkdagen naar 0348-405250.
U kunt ook kijken op www.vosabb.nl >
helpdesk > veelgestelde vragen.
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VRAAG & ANTWOORD

4

Gymles in VO
Wat is het aantal uren
bewegingsonderwijs in het
voortgezet onderwijs?
Scholen moeten bewegingsonderwijs geven, maar hoeveel uren
dat moeten zijn in het voortgezet onderwijs, is niet in de wet
vastgelegd. Dit mogen scholen
zelf bepalen. Het verschilt daarom
ook van school tot school hoeveel
gymles leerlingen krijgen.
Wel staat vast dat het aantal uren
lichamelijke opvoeding dat voor 1
augustus 2005 door de school bij
de Onderwijsinspectie werd aangegeven het uitgangspunt is. Dit
staat in een richtlijn die de Inspectie van het Onderwijs als uitgangspunt hanteert bij het toezicht. De
richtlijn is in afstemming met het
ministerie van OCW opgesteld. Dit
is gebeurd naar aanleiding van de
wens van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
(KVLO) om de uren voor het vak
lichamelijke opvoeding te kwantificeren en te borgen.

?

6

5

Faciliteiten MR

Vrij voor open dag
Moet de basisschool vrij
geven voor bezoek aan open
dagen?
Veel middelbare scholen organiseren open dagen zodat leerlingen
in groep 8 kennis kunnen maken
met hun toekomstige school. Veel
van deze kennismakingsmomenten vallen onder de reguliere lestijden in het basisonderwijs. Ouders
moeten in principe vrij vragen
bij de schooldirecteur voor het
bijwonen van zo’n open dag.
Toestemming mag geweigerd
worden, bijvoorbeeld vanwege
een belangrijk toetsmoment dat
samenvalt met de open dag.
Sommige scholen houden
rekening met de open dagen in
de regio. Leerlingen krijgen dan
eigenlijk vooraf al verlof. In de
praktijk zal een verzoek om een
open dag bij te wonen nauwelijks
geweigerd worden, vanwege het
belang ervan voor de leerling.
Daarnaast mist een leerling ook
geen hele schooldag vanwege
een kijkmiddag of voorlichting.

Van welke faciliteiten mag
de medezeggenschapsraad
gebruikmaken?
Waar wordt gewerkt, daar worden
kosten gemaakt. De medezeggenschapsraad heeft dan ook recht
op ondersteuning. Daarbij gaat het
om het gebruik van aanwezige
voorzieningen op de school, maar
ook om noodzakelijke kosten die
gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• gebruik van vergaderruimte
• gebruik van kopieerapparaat
• scholingskosten
• kosten voor inhuren van deskundigen
Het schoolbestuur treft een
regeling voor de kosten van alle
faciliteiten die nodig zijn voor het
werk. Naast de faciliteitenregeling
worden ook onverwachte kosten
betaald, die op dat moment noodzakelijk worden geacht. De kosten
moeten wel redelijk zijn en in verhouding staan tot het onderwerp.
Tip: maak als MR voorafgaand aan
het schooljaar een activiteitenplan
met de bijbehorende kosten.
Neem bijvoorbeeld scholingskosten, kosten voor communicatie en
kopieerkosten op in het activiteitenplan.

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.

Kleuters en autisme

Meneer Krijtje staat voor de klas

Het gedrag van kleuters
met autisme kan moeilijk en
onvoorspelbaar zijn. Daardoor ontstaan vaak lastige
situaties in de kleuterklas.
De auteurs van dit boek
hebben veel ervaring met
kinderen met autisme. Ze
beschrijven de afwijkende
spelontwikkeling en de zintuiglijke prikkelverwerking
van kleuters met autisme.
Als je als leerkracht weet
hoe deze kinderen reageren, kun je zorgen voor een
veilige leeromgeving.

Auteurs: Martijn Funke en Frank van Alphen |
Uitgever: Cabaret in Onderwijs, 2016 | Aantal pagina’s: 66 |
Prijs: € 14,95 | ISBN: 9789082610802

Dit hard-cover boek is een
bundel cartoons over de belevenissen van een leraar, Meneer Krijtje. Schrijver is Martijn
Funke en tekenaar is Frank
van Alphen. Ze komen beiden
uit het onderwijs.. Van Alphen
is in het dagelijks leven

directeur van een basisschool
in Ammerzoden. De grappen
uit het boek komen dan ook
uit de dagelijkse praktijk. In
de cartoons zien we Meneer
Krijtje in allerlei situaties in de
klas, waar hij – of zijn leerling
- humoristisch commentaar
geeft op onderwerpen als
passend onderwijs, ICT in de
klas en de mondige leerling.
Het schrijversduo heeft ook
een cabaretgezelschap, Cabaret in Onderwijs, dat regelmatig speelt op studiedagen
voor het onderwijs.
Meer informatie op
www.meneerkrijtje.nl.

Snap jij die ouders?
Auteurs: Piet Remmerswaal en Ad de Gouw | Uitgever: SWP
Amsterdam, 2017 | Aantal pagina’s: 200 | Prijs: € 29,- |
ISBN: 9789088507205

De ondertitel van dit recent
verschenen boek is : Basisboek professioneel werken
met ouders. Het is geschreven om leraren te helpen
een professionele, open
houding tegenover ouders
te ontwikkelen. De auteurs
hebben zelf gewerkt als
ouder- en gezinsbegeleider
in de jeugdhulpverlening
en hoorden in hun praktijk
regelmatig de vraag uit
de titel. Een eenduidig
antwoord is er niet, maar
Remmerswaal en De Gouw
hebben wel veel praktijkvoorbeelden, tips en handvatten voor een concrete
aanpak, met als doel de
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samenwerking met ouders
te optimaliseren. Het gaat
in dit boek niet zozeer om
theorie, maar vooral om het
aanreiken van passende
vaardigheden.

Auteurs: Ans van Soerland en Jan Odolphi |
Uitgever: Graviant, 2016 | Prijs: € 19,95 | ISBN: 9789491337918

Van Soerland en Odolphi
geven in dit boek niet alleen
praktische handelingsadviezen voor de leerkracht,

maar ook herkenbare
voorbeelden uit de praktijk
van alledag.
Meer informatie op
www.graviant.nl.

Differentiëren in het talenonderwijs
Auteurs: Johan Keijzer, Karen Verheggen en Det van Gils |
Uitgever: Coutinho, 2016 | Aantal pagina’s: 270 | Prijs: € 32,50
| ISBN: 978 9046905456

Een boek voor alle docenten moderne vreemde talen
en NT2, die leerlingen meer
willen motiveren door ze op
hun eigen niveau, manier
en tempo te laten werken.
De veelzeggende ondertitel
is: ‘Kleine ingrepen, grote effecten’. Het is een praktisch
inspiratieboek vol tips voor
werkvormen die recht doen
aan verschillen tussen leerlingen. Afhankelijk van de
situatie in de klas kan de docent een keuze maken uit
ingrepen om meer of minder te differentiëren en te
selecteren naar niveau. Elke
werkvorm wordt overzichtelijk weergegeven volgens
het model van volledige
instructie. Aankoop van het

boek geeft toegang tot een
bijbehorende website, waar
werkbladen beschikbaar
zijn om uit te printen.

JURIDISCH ADVIES

Arbeidsovereenkomst of
aanstelling?
Kan een bestuurder via een
arbeidsovereenkomst aan de slag bij een
openbare stichting? Deze vraag duikt in de
praktijk regelmatig op en is soms lastig te
beantwoorden, vooral als de bestuurder ook
andere taken krijgt. De Helpdesk van VOS/ABB
heeft dit nu uitgezocht en komt tot de conclusie
dat een arbeidsovereenkomst niet mogelijk is,
omdat een stichting openbaar onderwijs onder
het ambtenarenrecht valt. Het moet een akte
van aanstelling worden.

D

e Helpdesk heeft overlegd met mr. dr. Frans
Brekelmans, bestuursadviseur bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) en prof. mr. Pieter
Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij hebben uitvoerig
advies uitgebracht aan de hand van de casus van een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs die een nieuwe
bestuurder wil aantrekken.
In deze casus gaat het om een bestuurder die naast zijn
statutaire functie ook management- en beheerstaken zal
uitvoeren, waarvoor hij salaris ontvangt. De raad van toezicht past de CAO bestuurders VO toe. Kan deze werkgever
ervoor kiezen om met de bestuurder een arbeidsovereenkomst aan te gaan, of moet hij conform het ambtenarenrecht de bestuurder via een aanstelling in dienst nemen?

MR. RONALD BLOEMERS,
JURIDISCH ADVISEUR HELPDESK VOS/ABB

helaas niet verder uitgewerkt. In de onderwijswetten komt
de functie van bestuurder niet voor. De overige functies
worden expliciet benoemd in artikel 43a van de Wet op het
voortgezet onderwijs (Wvo), met de vermelding dat deze
personeelsleden via een akte van aanstelling bij de stichting
in dienst zijn. Volgens de wet is de keuze voor een arbeidsovereenkomst er voor die functies dus niet.
Het is hier van belang te weten of de bestuurder valt onder
het begrip personeel zoals dat in de Wvo staat. Dit is in
ieder geval aan de orde wanneer de bestuurder tevens
management- en beheerstaken heeft, zo valt uit de parlementaire geschiedenis op te maken. Uit de onderwijswetten
blijkt dat bestuursleden door de raad van toezicht, hun
werkgever, bij een openbare stichting worden benoemd via
een akte van aanstelling, zoals de andere personeelsleden.
Wanneer er dan nog wordt gekeken naar de CAO bestuurders VO, dan valt daar op te merken dat in de toelichting
staat: ‘Bij het begrip werknemer wordt onder arbeidsovereenkomst mede verstaan een aanstelling zoals gebruikelijk
is voor het openbaar onderwijs’.

De conclusie
Er lijkt geen ruimte te zijn om in bovenstaande casus uit te
gaan van een arbeidsovereenkomst. De conclusie moet
zijn dat een raad van toezicht van een
openbare stichting geen arbeidsovereenkomst kan sluiten met een
bestuurder. De bestuurder moet een
akte van aanstelling krijgen volgens
het ambtenarenrecht.

De overweging
Een stichting openbaar onderwijs is de verzelfstandigde
rechtspersoon die door de gemeenteraad is opgericht om
de openbare scholen in die gemeente(n) in stand te houden. Het is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. Een dergelijke overheidswerkgever kan
in beginsel wel personeel op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst nemen. De bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek, dienen dan vóór of bij aanvang van de dienstbetrekking bij wet of verordening door of namens partijen van
toepassing zijn verklaard.

Juridisch advies nodig?
De Helpdesk van VOS/ABB is
dagelijks bereikbaar via 0348405250 van 08.30 tot 12.30 uur of
via helpdesk@vosabb.nl. |

In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in 2012
werd gesuggereerd dat partijen expliciet kunnen afspreken
een arbeidsovereenkomst te sluiten. In de uitspraak is dit
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werving en search / interim management
toezichthouders, bestuurders en managers
voor tijdelijk of voor vast
altijd in dienst van uw organisatiedoelen

ontwikkelen en training
organisatiepsychologie en assessments
functioneren en beloning
HR planning en control
arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid
ambtenaren- en arbeidsrecht

Voor meer informatie bel Geke Lexmond op 06 2051 6610 of mail naar geke.lexmond@leeuwendaal.nl

leeuwendaal.nl

